ENTRY FORM: MUST BE SUBMITTED BY JULY 10, 2020

Corona Multimedia Showcase Entry Form
Tytuł twojego projektu medialnego:___________________________________________
Kto wyprodukował ten projekt medialny?_______________________________________
_________________________________________________________________________________
Dla osób powyżej 19 roku życia podanie wieku jest opcjonalne.
Imię i nazwisko_____________________________________________________________
Wiek_________________________
Jeśli jest więcej niż jedna osoba pracujaca nad projektem, proszę wymienić
wszystkie imiona I nazwiska i wiek poniżej.
Imię i nazwisko i wiek___________________________________________________________
Miasto/wioska__________________________________________________________________
Stan / Prowincja / jeśli dotyczy __________________________________________________
Telefon (opcjonalnie) _____________________
E-mail_________________________
Zakreśl jedno z poniższych, które najlepiej opisuje kategorię medialną dla
Twojego projektu:
___Video
___Zdjęcie
___Esej
___Sztuki i rękodzieło
___Muzyka i taniec
___Innowacje technologiczne
___Inne (proszę opisać)

Twoje imię i wiek będą wyświetlane obok projektu na wyświetlaczu
Prezentacja.
Zaznacz opcję poniżej, aby wskazać sposób, w jaki chcesz wyświetlać swoje
imię (imiona):
Tylko pierwsze imię (imiona)____________________________________________________
Podaj nazwisko (nazwiska) _____________________________________________________
Wolimy być rozpoznawani jako rodzina; to znaczy rodzina _____________________
(imię i nazwisko) ____________
Sprawdź poniższe opcje, aby wskazać, w jaki sposób chcesz zidentyfikować
miejsce, w którym mieszkasz
Zalącz miasto / miasto______
Zalącz stan / województwo (w stosownych przypadkach) ______
Lista tylko kraju ______

*Opcjonalnie: Opowiedz nam o swoim
projekcie z krótkim oświadczeniem. (100 słów lub mniej). Oto kilka pomysłów
na dobry początek:
·
Zdecydowałem się stworzyć ten projekt, ponieważ…….
·
Myślałem…….
·
Chcę, aby ludzie wiedzieli, że……
·
Ten projekt pomógł mi….

Formularz zezwolenia
· Jeśli masz mniej niż 18 lat, poproś rodzica lub opiekuna o wypełnienie
poniższych informacji o zezwoleniu /zwolnieniu.
·Jeśli masz ukończone 18 lat, podpisz zrzeczenie na dole strony.
Udzielam zgody mojemu dziecku (lub dzieciom) na wyświetlanie swojego
projektu w Corona Multimedia Showcase.
Rozumiem, że projekt medialny mojego dziecka (dziecka) może być
rozpowszechniany w celach edukacyjnych przez Action for Media Education.
Podpisując poniżej, potwierdzam, że moje dziecko może przesłać ten projekt
medialny. Jeśli ten wpis zawiera materiał pierwotnie stworzony przez innego
artystę, potwierdzam również, że moje dziecko uzyskało niezbędne uprawnienia
wymagane do umieszczenia go tutaj. Przesyłając ten wpis, zgadzam się, że Action
for Education Media będzie nieszkodliwe od wszelkiej odpowiedzialności
wynikającej z dystrybucji tego projektu medialnego. Rozumiem, że jeśli mam
pytania dotyczące którejkolwiek z powyższych informacji, mogę wysłać
wiadomość e-mail na adres coronamultimediashowcase@gmail.com
Imię i Nazwisko ____________________________________
Podpis Rodzica________________________________
(E-mail dla rodziców / opiekunów)
___________________________
Zrzeczenie się zgody
Niniejszym oświadczam, że mam ukończone 18 lat i dlatego uważam się za osobę
dorosłą, która nie musi składać formularza zgody rodzica / opiekuna na Corona
Multimedia Showcase.

Imię i Nazwisko _____________________ Podpis_____________________________

