
       Załącznik nr 3 

 

Zgoda na wykorzystanie praw i wizerunku 

 

Ja niżej podpisana/y 

 

           ……………………………………………………………………………….., 

     (czytelne imię i nazwisko) 

 

      zamieszkała/y 

……………................................................................................................................, 

(dokładny adres: ulica, numer bramy i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) 

 

niniejszym oświadczam że: 

 

1. wyrażam dobrowolną zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w ramach II edycji konkursu 

fotograficznego „Gmina Żarów w obiektywie”, a także na wykorzystanie wszelkich materiałów, na 

których utrwalony zostanie mój wizerunek. 

2. w razie wyboru przez organizatora materiału stanowiącego lub obejmującego prace, na których 

utrwalono mój wizerunek, na mocy niniejszego oświadczenia wyrażam w imieniu własnym 

nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, na zasadzie wyłączności, tych prac 

powstałych i przenoszę na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe i pokrewne w 

zakresie ich wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych w chwili złożenia 

niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

 

- utrwalenia jakąkolwiek techniką, w tym poligraficzną czy cyfrową, na jakimkolwiek nośniku, a w 

szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM; 

- zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

- publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami 

dostępnymi za opłatą wstępu; 

- użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; 

- wystawiania samych, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach 

za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od 

systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity, 

reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; retransmisji i publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

- sporządzenia wersji obcojęzycznych; 

- wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i 

wielkości nakładów; 

- wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, 

udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 

telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach 

multimedialnych; 

- wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy; wprowadzania zmian, skrótów; 
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- realizacji w oparciu o przedmiot praw dowolnej ilości i rodzaju projektów i działań, w 

nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; z prawem do przenoszenia tych uprawnień na 

osoby trzecie i udzielania sublicencji w pełnym zakresie nabytych praw. 

 

3. Wyrażam również zgodę na wykonywanie przez Organizatora konkursu autorskich praw 

zależnych do form, na których utrwalono w/w prace/utwory i wizerunek z prawem przenoszenia 

tego prawa na osoby trzecie. 

 

 Powyższego zezwolenia udzielam jako nieodpłatnego. 

 

  .….................................................................. 

            

   (data i czytelny podpis) 
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