
 

OŚWIADCZENIE 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisana/y 

..............................................................................................................................................................wyrażam zgodę na 

wykorzystanie przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka/dzieci 

............................................................................................................................................................., 

o ile utrwalony zostanie na filmie lub zdjęciach robionych w związku z jego udziałem w Projekcie „KROPKA I KRESKA – 

Dolny Śląsk w abstrakcji filmowej”. 

Wyrażam zgodę Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu 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 stronach internetowych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, w nieograniczonym 

czasowo okresie, w związku z realizacją zadań statutowych Ośrodka, w tym w celu informacji i promocji Ośrodka.  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 

praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna:........................................................................................................................................ 

 

ZGODA NA PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORU 

1. Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu ww. niepełnoletniego dziecka oświadczam, że zapoznałem się z 

Regulaminem warsztatów oraz przenoszę nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do pracy artystycznej (Utwór) na 

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych  pokrewnych następuje z chwilą 

przejęcia dzieła w zakresie pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności: a) utrwalanie 

na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy nośnikach, b) zwielokrotnianie c) wprowadzanie do pamięci 

komputera d) wprowadzanie do obrotu e) nadawanie za pomocą wizji f) publiczna prezentacja g) nadawanie za 

pośrednictwem satelity h) nadawanie za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej i bezprzewodowej i) 

publikowanie nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu dziełem j) dokonywanie zmian dzieła k) 

kompilacja dzieła z innymi utworami i wykorzystywanie w powyższym zakresie l) powszechne udostępnianie w sieci 

internetowej. 

2. Praca artystyczna wykonywana będzie przez moje dziecko w ramach Warsztatów „KROPKA I KRESKA – Dolny Śląsk w 

abstrakcji filmowej” i będzie stanowić część dzieła filmowego zgłaszanego do konkursów i na pokazy, w tym na konkurs 

organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Punto y Raya JUNIOR” 2019.  

3. Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do rozporządzania 

dziełem  w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz prawo do korzystania z dzieła, w zakresie 

wskazanym w ustępie poprzedzającym.  

4. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie Utworów w sposób określony w wyżej wymienionych punktach z podaniem 

imienia i nazwiska dziecka w końcowej sekwencji filmu (jako autora).  

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna:........................................................................................................................................ 


