Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu zesPOLeni

Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….…………………… (imię i nazwisko rodzica / opiekuna
prawnego), oświadczam, że udzielam Ministrowi Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej oraz
Way to Say Karolina Koziejowska nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu,
którego współautorem jest ……………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka /
podopiecznego), będącego wynikiem udziału w konkursie zesPOLeni,na cele niekomercyjne
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół
eksploatacji:


utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
egzemplarzy utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu,
system, nośnik, zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy określoną techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym
zwielokrotnienie zapisu komputerowego,



wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów
eksploatacji,

umieszczenie na własnych stronach internetowych, kanałach, profilach,

podstronach

i

innych stronach

będących

pod

administracją

lub

zarządzaniem

Organizatora,


wprowadzenie do obrotu, użyczenie, elektroniczne udostępnienie,



publiczne

wystawienie,

wyświetlenie,

wykonanie,

odtworzenie,

nadawanie

i reemitowanie oraz publiczne udostępnienie, także przez Internet.

…………………………………………
(miejscowość, data)

……….………………………………..
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)
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Ponadto wyrażam zgodę na:


przetwarzanie wizerunku, mojego dziecka / podopiecznego ……………………..………………..
(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego) przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej (organizatora konkursu zesPOLeni) oraz Way to Say Karolina Koziejowska
(wykonawcę konkursu zesPOLeni) w związku udziałem mojego dziecka w konkursie
zesPOLeni i utrwalania jego wizerunku przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej

oraz

Way

to

Say

Karolina

Koziejowska,

w

szczególności

poprzez

zamieszczanie informacji oraz relacji foto-wideo na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych i innych mediach.


na odbiór nagrody przez moje dziecko / podopiecznego oraz jego udział w wizycie
studyjnej (w przypadku zajęcia miejsca I-IV w konkursie).

…………………………………………

…………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis rodzica / prawnego opiekuna)
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