ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA - UCZNIA
I REPREZENTOWANIE SZKOŁY W KONKURSIE
POD TYTUŁEM: „Bierzmy się do dzieła!”
wyrażona dla Szkoły ……………………………………………………………………………. dotycząca udziału ucznia w
Zespole Konkursowym powołanym przez Szkołę do Konkursu organizowanego przez Polskie
Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą 31-111 Krakowie, al. Krasińskiego 11a, wpisane do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 92/2016, NIP
676 2502246, REGON 363717113, zwanego dalej „PWM” lub „Organizatorem”
do Konkursu:
realizowanego w ramach Kampanii społeczno-edukacyjna ,,Jesteś twórcą – masz prawo”
organizowanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne z okazji jubileuszu 75-lecia działalności, mającej za
zadanie zbudowanie lub zwiększenie świadomości na temat praw autorskich oraz ich wykorzystania i ochrony
wśród grup docelowych. Priorytetem jest uświadamianie odbiorcom projektu, że wszystko, co tworzą, należy
do nich oraz pomoc w zrozumieniu w jaki sposób mogą się dzielić z innymi efektami swojej pracy oraz jak
mogą odpowiedzialnie, a także zgodnie z prawem korzystać z dzieł innych, zarówno offline jak i online.
Kampania ma pobudzić dziecięcą ciekawość i kreatywność oraz zainspirować do tworzenia. Polskie
Wydawnictwo Muzyczne jako wiodąca instytucja muzyczna w Polsce oraz ekspert w dziedzinie ochrony praw
autorskich stworzy materiały oraz narzędzia, dzięki którym rodzice oraz pedagodzy otrzymają inspirację oraz
merytoryczne wsparcie do rozmów i nauczania na temat prawa autorskiego, a media i liderzy opinii konteksty
do publicznej dyskusji. W celu realizacji celów Kampanii organizowany jest konkurs pt: „Bierzmy się do dzieła!”
(dalej: „Konkurs”)
przez: Ucznia* /i Opiekunów prawnych:
………………………………………………………………….., tel:..............................................;
………………………………………………………………….., tel:..............................................;
[Imię i nazwisko opiekunów prawnych dziecka]
ja/ my niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, iż:
1. Posiadamy pełnię praw rodzicielskich względem

………………………………………………………………, lat ..………. (dalej: „Uczeń”);
[Imię i nazwisko dziecka]
2. Wyrażamy zgodę na nieodpłatny udział Ucznia w Zespole Konkursowym oraz do wzięcia udziału w
konkursie pt. „Bierzmy się do dzieła!” w tym do reprezentowania Szkoły Podstawowej (dalej:
„Szkoła”), do której uczęszcza Uczeń;
3. Uczeń dobrowolnie wyraża chęć wzięcia udziału w w/w Konkursie i reprezentowania Szkoły;
4. Zapoznaliśmy się z materiałem Regulaminem Konkursu i Pracą Konkursową przygotowaną z udziałem
Ucznia oraz akceptujemy ich treść, oświadczamy iż Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich;
5. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Ucznia, ewentualnego artystycznego wykonania
i wypowiedzi Ucznia (indywidualnie bądź w grupie) w formie fotografii/ nagrań audio-video, jeżeli
znajdują się one w pracy konkursowej lub powstałych w związku z prezentacją Pracy Konkursowych
lub wręczenia nagrody dla Szkoły lub nagród dla Uczniów zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Konkursu;

6. Wyrażamy zgodę na wielokrotne i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku/ artystycznego
wykonania/ wypowiedzi/ Pracy Konkursowej Ucznia w formie fotografii/ nagrań audio-video przez
Szkołę i Organizatora Konkursu do działań związanych z realizacją Kampanii i przeprowadzeniem
Konkursu na następujących polach eksploatacji:
- publicznego wykonania, wyświetlania i odtwarzania Pracy Konkursowej (w tym między innymi zdjęć/
prezentacji/ nagrania audio – video),
- sporządzania cyfrowego zapisu Pracy Konkursowej i jej publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w całości lub części, w miejscu i czasie wybranym przez siebie, między
innymi za pośrednictwem stron internetowych zarządzanych przez Organizatora Konkursu w mediach
społecznościowych, itp.,
- wprowadzenia Pracy Konkursowej do własnej, elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w
całości lub części i udostępniania w sieci Internet,
- wykorzystanie Pracy Konkursowej lub jej fragmentów w innym nagraniu audio - video, audycji,
prezentacji, wywiadzie, reportażu z przebiegu obrad jury/ wręczenia nagrody Szkole/ Kampanii -jako
integralną część tego nagrania audio - video, audycji, wywiadu, reportażu i nadawanie i reemitowanie
drogą przewodową, bezprzewodową przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, w sieciach
telekomunikacyjnych lub multimedialnych;
7. Niniejsze zezwolenie zostaje udzielone nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych, na czas
nieoznaczony;
8. Oświadczamy również, iż zgód wyrażonych w niniejszym oświadczeniu nie cofniemy,
a udzielenie zgody oznacza również przeniesienie autorskich praw oraz praw zależnych do Pracy
Konkursowej na Organizatora Konkursu, w tym praw do wypowiedzi Ucznia ustalonych podczas ww.
nagrania audio – video i upoważnienie do wykorzystania tych wypowiedzi na ww. polach eksploatacji.
Przez prawa zależne, należy rozumieć w szczególności prawo do skracania wypowiedzi;
9. Nieodpłatnie przenosimy na Szkołę do której uczęszcza dziecko przypadające Uczniowi autorskie prawa
majątkowe do utworu i zrzekamy się wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej.
Wyrażamy zgodę na przeniesienie w/w praw na rzecz Organizatora Konkursu i wyrażamy zgodę na
ewentualną publiczną prezentację Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, wraz z imieniem
Ucznia, numerem i nazwą Szkoły, do której Uczeń uczęszcza, imieniem i nazwiskiem Opiekuna Zespołu,
nazwą Zespołu Konkursowego oraz miejscowości w której Szkoła się znajduje.
*zgoda Ucznia jest wymagana w sytuacji ukończenia przez niego 13. roku życia
[ Klauzula Szkoły Podstawowej dotycząca ochrony danych osobowych]

