
Załącznik nr 1 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE UTWORU OSOBY MAŁOLETNIEJ 

ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
My niżej podpisani: 
………………………..…, zam. ……………………………, PESEL: ………………..… 
………………………..…, zam. ……………………………, PESEL: ………………..… 
będący przedstawicielami ustawowymi dziecka ……………………..………….., uczęszczającego do …….. klasy w 
Szkole Podstawowej …………………………………….… (zwanego dalej Dzieckiem),  w związku z uczestnictwem 
Dziecka w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Przeciwko Mobbingowei i Dyskryminacji z siedzibą w 
Szczecinie, przy ul. Maciejkowej 33/17 (nr KRS: 0000668135), pt. „Słowa na wolności” (zwanego dalej Konkursem), 
oświadczamy co następuje. 

 
§ 1 [Prawa autorskie] 
1. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne oraz bezterminowe korzystanie z utworu literackiego przygotowanego przez  

Dziecko w związku z udziałem w Konkursie (zwanego dalej Utworem) oraz na eksploatację Utworu w całości lub 
części w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 
szczególności: 
a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w dowolnym systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m .in. 

drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 
b) zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku, w tym 

m .in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 
c) publikację, wprowadzanie do obrotu; 
d) wprowadzanie do pamięci komputera do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych; 
e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu i przedmiotów praw 

pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w sieci internet, w ramach 
dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności 
video on demand, pay per view, dostępnych w techniczne downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz 
jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek 
systemów i urządzeń (m. in. telefonów komórkowych i stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z 
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych 
sieci przesyłu danych); 

f) publicznego wykonania 
g) publicznego odtwarzania (m. in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w 

szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video, np. komputerów, odbiorników 
radiowych i telewizyjnych, projektorów, telefonów, odtwarzaczy typu mp3, ipod itp.); 

h) wystawiania, wyświetlania, użyczenia lub najmu; 
i) nadawania oraz reemitowania analogowego lub cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz 
bezprzewodowe przez stację naziemną, m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sicie kablowych, 
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych. 

j) dokonywania i wprowadzania skrótów i zmian do Utworu w zakresie w jakim zostanie uznane to za konieczne 
oraz umieszczania logo Stowarzyszenia w utworze z utrwalonym obrazem przedmiotu umowy; 

a) rozporządzania Utworem lub jego fragmentami w celach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia, w 
szczególności w formie plakatów, afiszy, broszur, książek, fotografii, reklam radiowych, prasowych i 
telewizyjnych oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie; 

b) merchandisingowych polegających w szczególności na produkcji, sprzedaży i promocji towarów; 
c) wykorzystania w innych audycjach, przekazach, konkursach, grach i publikacjach. 

2. Stowarzyszeniu przysługuje prawo do przeniesienia praw do utworów na osoby trzecie. 
 
§ 2 [Wizerunek] 
1. Oświadczamy, że w związku z uczestnictwem Dziecka w Konkursie, w przypadku gdy na wniosek Stowarzyszenie 

zostanie przygotowany film promujący Konkurs w którym to filmie Dziecko weźmie udział, wyrażamy zezwolenie 
na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi Dziecka przez Stowarzyszenie na cele reklamowe i marketingowe 
związane z rozpowszechnianiem informacji o Konkursie. 

2. Wyrażamy zezwolenie na wykorzystanie przez Stowarzyszenie wizerunku i wypowiedzi Dziecka, w tym na obrót 
egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek i wypowiedzi, oraz na zwielokrotnianie wizerunku i 
wypowiedzi wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także 
wraz z wizerunkami i wypowiedziami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań związanych z 
uczestnictwem w Konkursie oraz w celach reklamowych i marketingowych Stowarzyszenia, poprzez 
rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi w publikacjach Utworu (w szczególności w książce w której wydany 
zostanie Utwór), w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, 
ulotkach, gazetkach itp. 

 


