
Strona 1 z 1 
 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIA AUTORA FOTOGRAFII PRACY KONKURSOWEJ  

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ____________________________, 

jako rodzic/ opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka) ___________________________ - autora 

fotografii Pracy Konkursowej udzielam Organizatorowi bez dodatkowych opłat, licencji niewyłącznej 

z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z fotografii Pracy Konkursowej (w tym zawartego 

w nim autorskiego wykonania) bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, w celach związanych 

z działalnością marketingową i promocyjną Organizatora, poprzez:  

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, 

co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, analogową, cyfrową i optyczną (bez ograniczeń ilościowych), 

b) zwielokrotnienie (bez ograniczeń ilościowych) wszelkimi znanymi technikami, w szczególności 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową i optyczną, 

c) wprowadzenie do pamięci komputera, dokonywanie cyfrowej obróbki filmu, umieszczanie 

i wykorzystywanie w Internecie, w szczególności w ramach publikacji online, 

d) wprowadzanie, wyświetlanie, upublicznianie, stosowanie, używanie, przekazywanie 

i przechowywanie (również gdy w tym celu niezbędne jest jego zwielokrotnienie), 

e) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych oraz połączeń 

opartych na technologiach telefonii komórkowej, jak również transmisji wideo lub audio, 

poprzez telefon stacjonarny lub bezprzewodowo, 

g) adaptowanie całości lub części przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalania, 

powielania, korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną fotografią lub jego częścią, 

h) modyfikowanie, dokonywanie wszelkich zmian, adaptacji, uzupełnień, wykorzystywanie 

dowolnej części w innych opracowaniach, wykonywanie opracowań i zezwalania na ich 

wykonywanie osobom trzecim, 

i) wykorzystywanie (w całości lub w wybranej części) w działaniach marketingowych Organizatora, 

w tym do promocji i dozwolonej reklamy usług Organizatora, w szczególności poprzez 

umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

____________________________________ 

Data i czytelny podpis 

 

 


