………………………………….……………..………………………………………………………….

Miejscowość, data

IX Turniej siatkówki o „Puchar Rady Dzielnicy Meksyk”
OŚWIADCZENIE, zgoda na wykorzystanie wizerunku.
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Radę Dzielnicy Meksyk które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2019 pod
nazwą „IX turniej siatkówki o Puchar RD Meksyk” oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześni e oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią
regulaminów zawodów i obiektów, na których one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.
1.
Wyrażam
zgodę
na
warunkach
określonych
w
niniejszym
oświadczeniu,
do
utrwalenia,
wykorzystania
i
rozpowszechniania
mojego
wizerunku
w celach reklamowych przez organizatorów IX Turnieju siatkówki o „Puchar Rady Dzielnicy Meksyk”.
2. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia firmę do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć na wszelkich znanych w chwili zawarcia
umowy polach eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego.
3. Oświadczający niniejszym udziela „Organizatorowi” upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku Oświadczającego utrwalonego na
fotografiach na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem.
4. „Organizatorowi” przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.
5. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub
odszkodowania z tego tytułu.
6. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody (m.in. kosztów wykonania
i korekcji fotografii).
7. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

Nazwa drużyny………………………………………………………………..

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kapitan drużyny
/imię i nazwisko/

…………………………………………………..……………………………………………………………

………………………….……………………….……………………………………………………………

/nr tel. komórkowego/

……………..………………………………………………………….

Miejscowość, data

IX Turniej siatkówki o „Puchar Rady Dzielnicy Meksyk”
OŚWIADCZENIE - zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczam, że obecny stan zdrowia mojego syna/ córki
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Radę Dzielnicy Meksyk które odbędą
się w dniu 13 kwietnia 2019 pod nazwą „IX turniej siatkówki o Puchar RD Meksyk” oraz że startuję w nich
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią
regulaminów zawodów i obiektów, na których one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.
1. Wyrażam zgodę na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku
w celach reklamowych przez organizatorów IX Turnieju siatkówki o „Puchar Rady Dzielnicy Meksyk”.
2. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia firmę do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania
zdjęć na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego.
3. Oświadczający niniejszym udziela „Organizatorowi” upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie
wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem.
4. „Organizatorowi” przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego - w całości lub
ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.
5. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani
jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
6. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się
z odwołaniem mojej zgody (m.in. kosztów wykonania
i korekcji fotografii).
7. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

Podpis rodzica

…………………………………………………………………………………………………………

