Chorzów, dnia …………........................................
OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………….…
nr telefonu

…….………………………………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………………………………….…
rok urodzenia

…………………………………………………………………
adres mailowy – LITERY DRUKOWANE

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem programu „Aktywny Śląski” w roku 2022 i akceptuję
jego zapisy.
…………………………………………………………..
podpis
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, sylwetki i głosu
utrwalonego na materiałach zdjęciowych, filmowych i innych wykonywanych w związku z
uczestnictwem w zajęciach w ramach programu „Aktywny Śląski”, w celach
marketingowych, reklamowych, informacyjnych i promocyjnych Stadionu Śląskiego Sp. z
o.o. na wszystkich znanych w chwili podpisania niniejszej zgody polach eksploatacji (w
szczególności wskazanych w art. 50 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych),
bez możliwości wypowiedzenia, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od formy,
częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
2. Niniejsza zgoda ma charakter nieodpłatny i zostaje udzielona na czas nieokreślony,
terytorium Świat.
3. Materiał w obrębie którego utrwalono wizerunek może być skracany, łączony z innymi
materiałami za pośrednictwem technik cyfrowych oraz innych dostępnych metod.
4. Oświadczam nadto, że przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim
związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką
czynność i następuje to nieodpłatnie.
5. Stadion Śląski Sp. z o.o. jest uprawniona do publikacji mojego wizerunku bez podania
mojego imienia/nazwiska/pseudonimu.
……………………………………………
podpis
TYLKO W PEŁNI I CZYTELNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE UPRAWNIA DO UDZIAŁU I NA ZASADACH
PRZYJĘTYCH DLA WSZYSTKICH ZAJĘĆ PROGRAMU AKTYWNY ŚLĄSKI w 2022 r.

