
 

 

Gołdap, dnia ………………………. 

 

 

 

ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA / OPIEKUNA PRAWNEGO* 

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH POGRANICZE 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość zamieszkania) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(dane kontaktowe – np. telefon, adres e-mail) 

 

Zgłaszam uczestnictwo w warsztatach POGRANICZE w dniach 26.04.2022 r. i 28.04.2022 r.: 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………. 

 

Rok urodzenia: …………………………………… 

 

 

Oświadczam, że do niniejszego zgłoszenia załączam dokumentację od jednej do trzech prac autorstwa 

uczestnika wykonanych w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa itp.) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz 

mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* a także potwierdzam, że dane w nim zawarte są 

zgodne z prawdą. 

 

 

 

        …………………………………………. 
         (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*, a 

także prac i utworów utrwalonych jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom Kultury w Gołdapi z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19-

500 Gołdap oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą przy 

Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, na potrzeby dokumentacji zajęć oraz działalności 

promocyjnej DK i UAP. 

Niniejsza zgoda obejmuje udzielenie Organizatorom licencji niewyłącznej, nieodpłatnej na 

korzystanie z całości lub części materiałów z warsztatów na czas nieokreślony bez ograniczeń 

terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania materiałów z warsztatów w całości lub 

w części, wszelką dostępną techniką (np. drukarską, reprograficzną, poligraficzną, zapisu 



 

 

magnetycznego lub cyfrową), także przy użyciu komputera i wszelkich nośników pamięci 

elektronicznej;  

b. obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu lub opracowania utworu, w tym do 

wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginałów albo egzemplarzy utworu lub 

opracowania utworu; 

c. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 

i reemitowania materiałów z warsztatów lub ich opracowania w całości lub części, a także 

publicznego udostępniania warsztatów lub opracowania warsztatów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym ich udostępnienia 

(publikowania i zwielokrotniania utworu) za pośrednictwem sieci Internet na dowolnych, 

wybranych przez Organizatorów portalach i stronach internetowych, w szczególności na 

stronach  internetowych Nabywcy, stronach mediów publicznych (w tym lokalnych) oraz na 

stronach portali Facebook, Instagram i Youtube; 

d. wprowadzania zmian, modyfikowania oraz opracowywania materiałów z warsztatów zgodnie 

z uznaniem Organizatorów; 

 

Wykorzystywanie materiałów z koncertu i warsztatów w całości lub części na polach eksploatacji 

wymienionych w pkt. a) – d) może służyć do celów marketingowych, reklamy i promocji 

Wykonawcy, Organizatorów i Gminy Gołdap zarówno w związku z organizacją i wykonaniem 

warsztatów, jak i po ich zakończeniu. 

Od chwili udzielenia licencji Organizatorzy mają prawo do udzielenia dalszej licencji Gminie Gołdap 

odpłatnej lub nieodpłatnej do korzystania z warsztatów w zakresie, w którym nabył ją 

w ramach udzielonej licencji, w tym m.in. dla celów reklamy i promocji Gminy Gołdap. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka* nie może być użyty 

w formie lub publikacji dla mnie (dla niego) obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich (jego) 

dóbr osobistych. 

 

 

 

 

 

        …………………………………………. 
         (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem warsztatów POGRANICZE (w tym z zasadami przetwarzania 

danych osobowych), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 

 

        …………………………………………. 
         (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

*niepotrzebne skreślić 


