
VIII KUJAWSKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU 

ZGODA  
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, GŁOSU, WYPOWIEDZI,  

IMIENIA I NAZWISKA, NAZWY ZESPOŁU ORAZ ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA 

W NAGRANIU AUDIO, AUDIO-WIDEO, CYFROWYM i      FOTO, DRUKARSKIM 
 

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu własnym, wykonawców i twórców zespołu prezentowanego 

na VIII KUJAWSKIM FESTIWALU PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU, wyrażam zgodę na 

wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia i nazwiska, nazwy zespołu oraz dokonanego 

artystycznego wykonania (artystycznych wykonań), wręczania dyplomów, upominków oraz nagród 

w nagraniu audio-wideo i foto podczas realizowanych Festiwalu w dniu 23 czerwca 2018 r. 
 

Tym samym: 
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora przekazanych danych osobowych 

 w celu realizacji Festiwalu, 
b) wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska Uczestników  
c) udzielam Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, możliwości 

 korzystania z wizerunku, nagrania, imienia, nazwiska, nazwy zespołu w celach  związanych 

 z Festiwalem, jego promocjami oraz przedsięwzięciami promocyjnymi, na następujących polach 

 eksploatacji: 
- utrwalanie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną,  zapisu 

 światłoczułego, magnetycznego, komputerowego, elektronicznego oraz techniką cyfrową, na 

 wszelkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu oraz  zwielokrotnianie na 

 nośnikach, w jakichkolwiek technikach, o których mowa powyżej; 
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 
- publiczne udostępnianie nośników oraz wprowadzanie zwielokrotnionych nośników; 
- wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 
- wykorzystanie n przez siebie wybranym, a stronach internetowych (intranetowych); 
- wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
- wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy; 
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

 wybranym. 
 

Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń 

o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem organizatorów VIII KUJAWSKIEGO 

FESTIWALU PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU, z tytułu wykorzystywania, w tym 

rozpowszechniania mojego i wszystkich twórców oraz wykonawców imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, 

wypowiedzi oraz dokonanego artystycznego wykonania/artystycznych wykonań na potrzeby wymienione 

w niniejszym oświadczeniu, chyba że naruszenie praw przez organizatorów nastąpi z winy umyślnej. 
Wszystkie prawa przysługujące organizatorom VIII KUJAWSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI 

LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU, na podstawie niniejszego oświadczenia przysługują również osobom 

trzecim wskazanym przez organizatorów, w celu wspólnego przeprowadzenia Festiwalu o charakterze 

niekomercyjnym.  
Składając poniższy podpis, oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego oświadczenia i ją 

akceptuję.  
       …………..........….….….….……………………………..……... 

       …………….……………………………………………..…………… 

…………………………………………..      …….……………........…………….…………………..……..….… 

 Miejscowość, data    ..…....…..….…..…….……….…….…………………...…………. 

         Czytelny podpis  

        (imię i nazwisko)  

        opiekuna/kierownika 


