REGISTRATION FORM – TYPHLO & TACTUS (T&T) 2019
to be completed for each book entered
FORMULARZ REJESTRACYJNY – TYPHLO & TACTUS (T&T) 2019
(do wypełnienia dla każdej zgłaszanej książki)
AUTHORS SHALL SEND THEIR ENTRY BY THE DATE
FIXED BY THEIR NATIONAL T&T CONTACT POINT
Autorzy prześlą książki do dnia wskazanego przez krajową osobę kontaktową

1. To be completed for original books especially made for visually impaired
children:
Do wypełnienia dla oryginalnych książek specjalnie przygotowanych dla dzieci z
dysfunkcją wzroku:
Title/Tytuł: __________________________________________________________
Author(s)/Autor(zy) tekstu: _____________________________________________
Creator(s) of tactile illustrations (if different from the above)/Autor(zy) ilustracji
dotykowych (jeśli inni niż wyżej):
___________________________________________________________________
2. For books published commercially / Do wypełnienia dla dotykowych adaptacji
książek opublikowanych komercyjnie:
Publisher/Wydawca: __________________________________________________

ISBN:______________________________
Copyright date/Data copyright: __________________________________________

Original title/Oryginalny tytuł: ___________________________________________

Original author/Autor oryginału: _________________________________________

Original illustrator/ Autor oryginalnych ilustracji: ____________________________

Name of the producer of the tactile version/ Nazwisko autora (producenta) wersji
dotykowej:
____________________________________Tel:______________ E-mail:_________

3. Name and address to which the book should be returned/ Do kogo książka ma
być odesłana:

Name/ Nazwisko:

Address/Adres:

4. Legal representative of the book (person or organization to be named as
copyright owner if the book is published): Oficjalny reprezentant książki: (osoba
lub organizacja posiadająca prawa autorskie (copyright) – na wypadek opublikowania
książki:

Name/Nazwa, nazwisko:________________________________________________

Address/Adres_______________________________________________________

Email:_____________________________________ Tel:_____________________
I declare that this book has been tested by visually impaired children. I give my
permission for the organizers to exhibit my book (all pages) in a variety of contexts
and to quote from it and reproduce photos of it for Typhlo & Tactus publicity
purposes.
Oświadczam, że książka została sprawdzona przez dzieci z dysfunkcją wzroku*.
Wyrażam zgodę na prezentowanie książki przez organzatorów w różnych
kontekstach (wszystkie strony) oraz na cytowanie z niej i fotografowanie dla celów
reklamy Typhlo&Tactus.

________________________
Signed/ Podpis:

________________ ________________________
Date/Data:

Place/Miejsce:

Send your Registration Form along with each book to your national T&T contact.
Wyślij Formularz Rejestracyjny wraz z każdą zgłaszaną książką na adres
swojego krajowego kontaktu T&T (wskazany w regulaminie konkursu)
*Jeśli autorzy nie maja takiej możliwości reprezentant krajowy może zapewnić ocenę
przez dzieci niewidome książek spełniających wymogi formalne konkursu opisane w
zasadach. .

