
I. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y : 

jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Galerię Sztuki 

Współczesnej w Opolu wizerunku Uczestnika Konkursu

o ile utrwalony zostanie na filmie lub zdjęciach robionych w związku z jego/jej udziałem w Konkursie pla-

stycznym „Zwierzodrzew” organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, zwanym dalej Kon-

kursem;

działając w imieniu i na rzecz Uczestnika Konkursu wyrażam zgodę Galerii Sztuki Współczesnej w Opo-

lu na zwielokrotnienie wskazanych wizerunków Uczestnika Konkursu 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 stronie internetowej Galerii Sztuki Współczesnej, w nieograniczonym czasowo okresie, w związ-

ku z realizacją zadań statutowych Galerii, w tym w celu informacji i promocji Galerii Sztuki Współczesnej 

i jej partnerów edukacyjnych.

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

ani innych praw.

Oświadczam, że powyższą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Czytelny podpis rodzica / opiekuna:

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz, działając na rzecz i w imieniu Uczest-

nika Konkursu: 

przenoszę nieodpłatnie całość majątkowych praw autorskich do pracy plastycznej (Utwór) wykonanej 

przez Uczestnika Konkursu i zgłoszonej do Konkursu organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej 

w  Opolu z  chwilą ich przekazania GSW, na wszelkich polach eksploatacji, w  szczególności zaś na poniż-

szych polach eksploatacji: 

trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środka-

mi i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską,

obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu (w tym przy użyciu 

Internetu),

rozpowszechnianie utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, a także publiczne udostęp-

nienie utworu w taki sposób ,aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybra-

nym , w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz w jakichkolwiek 

serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,

wprowadzenie do pamięci komputera,

wykorzystanie Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i  reklamy Organizatora 

i Sponsora Głównego oraz Partnera Głównego Konkursu.
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zezwalam na wykonywanie przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu zależnych praw autorskich do mo-

dyfikacji Utworów, dokonywania jego przeróbek i adaptacji oraz do rozporządzania i korzystania z opraco-

wań na takich samych polach eksploatacji jak określone w  pkt. II 1) powyżej,

wyrażam zgodę na udzielenie przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu Sponsorowi Głównemu i Part-

nerowi Głównemu Konkursu nie ograniczonych terytorialnie oraz czasowo licencji niewyłącznych na ko-

rzystanie z dokumentacji fotograficznej Utworów na polach eksploatacji wyżej wskazanych w pkt. II. 1),

wyrażam zgodę na korzystanie przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, jej Sponsora Głównego i Part-

nera Głównego Konkursu z Utworów w sposób określony w pkt. II 1) i 2) w całości, w częściach, fragmen-

tach, samodzielnie, w  połączeniu z  dziełami innych podmiotów, w  tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, również po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji,

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie Utworów w sposób określony w wyżej wymienionych punktach bez 

podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy.

przekazuję Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich do 

Utworów, na własność egzemplarze Utworów.

wyrażam zgodę na przetwarzanie w związku z organizowaniem Konkursu, przez Organizatora Konkursu, 

moich oraz mojego dziecka danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 

r., (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna:
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