OŚWIADCZENIE
W związku z moim dobrowolnym udziałem w wydarzeniu filmowanym przez Fundację Isyrius oraz Instytut Nauki i Techniki Stipendium, w terminie 09-12 sierpnia 2013r., niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na
utrwalenie – w dowolnej formie, oraz używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy przez organizatora i jego następców
prawnych oraz wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów, którzy współpracują przy organizacji imprezy – w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych i wszelkich innych (także
komercyjnych) popularyzujących tego rodzaju wydarzenia, a tym samym oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotów nie przysługują mi żadne roszczenia z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na
potrzeby określone w oświadczeniu.
Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie do obrotu), wykonanych zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych oraz ich opracowań i egzemplarzy
każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych,
plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, twardych dyskach, pamięciach masowych, a także nadawanie i reemitowanie za pośrednictwem
dowolnego medium, w szczególności za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, prawo publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania
oraz udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz prawo wykorzystania na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest
konieczne dla osiągnięcia celów objętych niniejszym oświadczeniem.
W przypadku cofnięcia wyżej wymienionej zgody w trakcie realizacji zdjęć, zobowiązuję się do zapłaty Producentowi kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości planu zdjęciowego w okresie od dnia cofnięcia zgody do
końca zdjęć.
Cofnięcie wyżej wymienionej zgody po zakończeniu realizacji zdjęć nie wywołuje żadnego skutku prawnego.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uczestnicy – imię i nazwisko

Adres

PESEL

Czytelny podpis

