OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
dla pełnoletniego Zawodnika sekcji sportowej FBM Frost Warszawa (dalej również jako
„Sekcja”).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach
związanych z moim członkostwem w sekcji sportowej FBM Frost Warszawa prowadzonej
przez Fundację Bartłomieja Mroza (03-141) Warszawa, przy ul. Grzymalitów 11/2,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy pod nr 0000719907, nr NIP 5242853192 oraz jej promocją, w szczególności
w formie fotografii i filmu (dalej również jako „Utwory”), stworzonych w toku i w ramach
mojego członkostwa w Sekcji. Zgadzam się, aby mój wizerunek był wykorzystywany
i rozpowszechniany w ramach Utworów bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, także
w ramach tworzonych utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i powielania Utworów – wytwarzanie oraz powielanie określoną
techniką

egzemplarzy

zdjęć,

w

tym:

techniką

drukarską,

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego oraz techniką elektroniczną;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozporządzenie
na rzecz osób trzecich pod jakimkolwiek tytułem;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie zdjęć lub filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem
Internetu oraz telewizji.
Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy, że wyrażenie zgody jest całkowicie
dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

……………………………………..
Data i podpis Zawodnika
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OŚWIADCZENIE OPIEKUNA ZAWODNIKA – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
NIEPEŁNOLETNIEGO ZAWODNIKA
dla niepełnoletniego Zawodnika sekcji sportowej FBM Frost Warszawa (dalej również jako „Sekcja”).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
…………………………………………….. w celach związanych z jego członkostwem w sekcji sportowej FBM Frost
Warszawa prowadzonej przez Fundację Bartłomieja Mroza (03-141) Warszawa, przy ul. Grzymalitów
11/2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy pod nr 0000719907, nr NIP 5242853192 oraz jej promocją, w szczególności w formie
fotografii i filmu (dalej również jako „Utwory”), stworzonych w toku i w ramach jego członkostwa
w Sekcji. Zgadzam się, aby jego wizerunek był wykorzystywany i rozpowszechniany w ramach
Utworów bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, także w ramach tworzonych utworów
zależnych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i powielania Utworów – wytwarzanie oraz powielanie określoną techniką
egzemplarzy zdjęć, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
elektroniczną;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozporządzenie na rzecz osób trzecich
pod jakimkolwiek tytułem;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie,

wystawianie,

wyświetlanie,

odtwarzanie

oraz

nadawanie

i

reemitowanie,

a także publiczne udostępnianie zdjęć lub filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz telewizji.
Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne,
a udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
…………………………………..
Data i podpis rodziców/opiekunów Zawodnika
W przypadku gdy niniejsze oświadczenie jest podpisane przez jedną osobę, oznacza to, że władzę
rodzicielską/opiekę sprawuje jedna osoba, względnie – że drugie z rodziców/opiekunów akceptuje
treść niniejszego oświadczenia.
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