
Załącznik nr 1 
OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  
1. Zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw i akceptuję jego treść.  

2. Jestem jedynym autorem pracy eliminacyjnej przedstawionej na fotografiach.  

3. Zgłoszone przeze mnie w eliminacjach do Mistrzostw fotografie i praca konkursowa nie były 
wcześniej nigdzie publikowane i wykonane w innych celach, przysługują mi do nich 
autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi licencji 
zgodnie z Regulaminem, a ich zgłoszenie w fazie eliminacji do Mistrzostw nie narusza praw 
osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr 
osobistych osób trzecich.  

4. Posiadam zgodę modela/modelki widocznego/ej na fotografiach zgłoszonych przeze mnie 
w eliminacjach do Mistrzostw na zgłoszenie jego/jej wizerunku w Mistrzostwach oraz na 
jego publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora w zakresie wskazanym w 
Regulaminie.  

5. Udzielam Organizatorowi nieodwołalnej, wyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do 
sublicencji na rzecz osób trzecich do fotografii zgłoszonych przeze mnie w Mistrzostwach.  

.............................................................  
Data i podpis Uczestnika  



Oświadczenie w sprawie zgody na wykorzystanie wizerunku:  
1. Wyrażenie poniższej zgody jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Mistrzostwach. Uczestnik ma prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, 
co będzie jednoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Mistrzostwach. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych, 
wskazanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym i zebranych przez Organizatora w 
trakcie Mistrzostw, w celach niezbędnych do przeprowadzenia Mistrzostw, zgodnie z jego 
Regulaminem.  

3. Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora (w tym 
przechowywanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie), bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach lub filmach wykonanych 
przez Organizatora lub na jej zlecenie w czasie Mistrzostw lub w związku z Mistrzostwami, 
w zakresie wynikającym z Regulaminu. Powyższa zgoda udzielana jest w szczególności na 
wszystkich polach eksploatacji, umożliwiających rozpowszechnianie oraz publikowanie 
przez Organizatora mojego wizerunku, osobno lub łącznie z wizerunkami innych osób, 
utrwalonymi na fotografiach lub filmach, o których mowa powyżej, w następujący sposób: w 
Internecie, w tym na stronach internetowych Organizatora i na jej profilach utworzonych w 
mediach społecznościowych, a także na stronach internetowych i na profilach partnerów 
Organizatora wspierających organizację Mistrzostw, w prasie branżowej, w telewizji, w 
materiałach marketingowych dotyczących Mistrzostw.  

4. Zobowiązuję̨ się uzyskać́ na rzecz Organizatora nieodpłatną zgodę modeli/modelek,  którzy 
będą towarzyszy 

5.  mi w Mistrzostwach, na wykorzystywanie przez Organizatora ich wizerunków (w tym 
przechowywanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie), bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, utrwalonych na fotografiach lub filmach wykonanych przez Organizatora lub 
na jego zlecenie w czasie Mistrzostw lub w związku z Mistrzostwami, w zakresie 
wynikającym z Regulaminu.  

6. Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych  z kontrolą i zatwierdzeniem  
każdorazowego wykorzystania  materiałów z moim wizerunkiem, o którym mowa w 
niniejszym oświadczeniu, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi 
obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 

.............................................................  
Data i podpis Uczestnika 


