
 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałe(am) się z Regulaminem Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP 
Kołobrzeg 2018 i wyrażam zgodę na: 
 

1. Nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań.  
2. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

 utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej                 
i cyfrowej, w  szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie 
kompaktowej i DVD, 

 utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej, 

 zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego  
i cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie  
na płycie kompaktowej i DVD, 

 umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej, 

 niekomercyjne publiczne odtworzenie w celach promocyjnych, 

 nadawanie za pomocą satelity. 
3. Fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich 

utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób. 
4. Wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, 

utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo.  
5. Przekazanie Organizatorowi nieograniczonych, pod względem czasowym                             

i terytorialnym,  autorskich praw majątkowych w zakresie wykorzystania wizerunku  
w całości i we fragmentach, na ww. polach eksploatacji oraz na wykorzystywanie przez 
Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek,  
z prawem przenoszenia tego prawa na  osoby trzecie. 

 Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2014, poz. 1182), do celów związanych bezpośrednio z Festiwalem i jego 
promocją.  
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Miejscowość, data                                                                           potwierdzenie przez jednostkę delegującą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* właściwe podkreślić 


