
ZGODA NA WYKORZYSTNIE WIZERUNKU I PRZENIESIENIE NIEODPŁATNIE
AUTPRSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU BIORĄCEGO

UDZIAŁW KONKURSIE LITERACKIM
BAJKOWE ABC w OZORKOWIE

ORGANIZATOR
KSIĘGARNIA ABC W OZORKOWIE (JET PLUS ELŻBIETA TRYBUCHOWSKA

w ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM)

 I. Niżej podpisana/y: 
…………………………………………………………………………………………………............
…………….…………………………..................................................................................................,
1. wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Księgarnię ABC w Ozorkowie – firmę JET PLUS
Elżbieta  Trybuchowska  w  Aleksandrowie  Łódzkim  wizerunku:  mojego  niepełnoletniego
dziecka/dzieci ……………………………………………........................................…….....……….,
2. o ile utrwalony zostanie na filmie lub zdjęciach robionych w związku z jego udziałem w
Konkursie literackim pt.:”Bajkowe ABC w Ozorkowie”, organizowanym przez Księgarnię ABC w
Ozorkowie – firmę JET PLUS Elżbieta Trybuchowska w Aleksandrowie Łódzkim, zwanym dalej
Konkursem,
3. wyrażam zgodę Księgarni ABC w Ozorkowie – firmie JET PLUS Elżbieta Trybuchowska w
Aleksandrowie Łódzkim na zwielokrotnienie wskazanych wizerunków wyżej wymienionej osoby
wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z
wizerunkami  innych  osób  biorących  udział  w  Konkursie  we  wszelkich  możliwych  środkach
przekazu  a  w  szczególności  w  mediach  elektronicznych  w  tym  na  stronie  internetowej
Organizatora, w nieograniczonym czasowo okresie, w związku z działalnością Organizatora, w tym
w celu informacji i promocji,
4. oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych ani innych praw,
5. oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

 ……………………..…………………….………………………...
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

II. Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu niepełnoletniego dziecka ww. oświadczam,
ze zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i:
1. przenoszę, nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do pracy literackiej (Utwór) wykonanej
przez moje dziecko i zgłoszonej do Konkursu pt.: „Bajkowe ABC w Ozorkowie”, organizowanego
przez Księgarnię ABC w Ozorkowie – firmę JET PLUS Elżbieta Trybuchowska w Aleksandrowie
Łódzkim  (Organizatora)  z  chwilą  ich  przekazania  Organizatorowi,  na  polach  eksploatacji
określonych w …  Regulaminu Konkursu. 

2. zezwalam  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  do  modyfikacji  Utworów,
dokonywania  jego  przeróbek i  adaptacji  oraz do  rozporządzania  i  korzystania  z  opracowań na
takich samych polach eksploatacji jak określone w Regulaminie Konkursu dla prac plastycznych, 
3. wyrażam zgodę na udzielenie przez Organizatora partnerom nie ograniczonych terytorialnie
oraz  czasowo  licencji  niewyłącznych  na  korzystanie  z  Utworów na  polach  eksploatacji  wyżej
wskazanych w pkt. II. 1), 
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4. wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora i jego Partnerów z Utworów w sposób
określony w pkt.  II  1)  i  2  w całości,  w częściach,  fragmentach,  samodzielnie,  w połączeniu  z
dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej  i  drukowanej,  również  po  dokonaniu  opracowań,  przystosowań,  uzupełnień  lub
innych modyfikacji, 
5. wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie  Utworów  w  sposób  określony  w  wyżej
wymienionych punktach bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy. 
6. Przekazuję  Organizatorowi  wraz  z  przekazaniem  majątkowych  praw  autorskich  do
Utworów, na własność egzemplarze Utworów.
7. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  w  związku  z  organizowaniem  Konkursu,  przez
Organizatora Konkursu, moich oraz mojego dziecka danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, j.t. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

……………………..……………….………………………...
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie ze strony Organizatora
…………………………………………………………………………………
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