
Konkurs fotograficzny „ Podhale Jana Kasprowicza ” 
Oświadczenie 

 
dnia ......................................2010 r. 

 

Ja, _________________________________________________________________________ („fotografujący”), 
przyznaję Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  z siedzibą 34-500 Zakopane, os. Harenda  
prawo wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania, publikowania (lub przyczynienia się do publikowania) 
oraz publicznego eksponowania niŜej określonych fotografii: 
 

1. Tytuł ……………………………………………………….…………………………………..  

2. Tytuł ……………………………………………………….………………………………….. 

3. Tytuł ……………………………………………………….………………………………….. 

w celu wykorzystania w publikacji rocznicowej z okazji 150–lecia urodzin Jana Kasprowicza, 
umieszczenia w kalendarzu ściennym SPTJK na 2010 r., eksponowania na wystawie  pokonkursowej 
oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
Przyjmuję do wiadomości, Ŝe fotografie mogą być wykorzystywane, w dowolnym czasie, w wersji 
barwnej lub czarno-białej i publikowane z zastosowaniem dowolnego nośnika, w tym w formie 
wydruku, materiałów wideo i/lub w Internecie oraz wyraŜam na powyŜsze zgodę.  
  
   Jestem jedynym i wyłącznym właścicielem wszelkich praw odnoszących się do niniejszych 
fotografii. śadna ich część nie pochodzi z jakichkolwiek innych prac ani nie została na takich pracach 
oparta; Ŝadna ich część nie narusza praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich ani 
nie powoduje naruszenia Ŝadnych aktualnych przepisów prawa. Powielanie, publikowanie, 
prezentowanie na wystawie lub inna forma wykorzystywania tych fotografii przez SPTJK nie będzie 
w jakikolwiek bezpośredni lub pośredni sposób naruszać praw osób trzecich. 
 
   JeŜeli którakolwiek z fotografii zawiera wizerunki łatwo rozpoznawalnych osób, wówczas załączam 
zestawienie wszystkich nazwisk, adresów i numerów telefonów tych osób oraz ich pisemną zgodę na 
wykorzystanie ich wizerunków do celów określonych przez SPTJK. 
 
   Zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolowaniem/zatwierdzaniem wszelkich produktów 
gotowych oraz zwalniam SPTJK z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zniekształcenia fotografii, 
do czego moŜe dojść w procesie przetwarzania lub przygotowania produktu końcowego.  
Zgadzam się na zaspokojenie ewentualnych roszczeń SPTJK i zabezpieczenie go przed jakimikolwiek 
stratami, szkodami, kosztami, obciąŜeniami, opłatami prawnymi, windykacjami, wyrokami, kwotami 
wypłaconymi w ramach ugody, karami   i wydatkami, jakie mogą być egzekwowane, nałoŜone lub 
ponoszone z powodu: (1) naruszenia prawa własności lub prawa autorskiego; (2) elementów 
zniesławiających lub niedozwolonych zawartych w wymienionych fotografiach; (3) naruszenia prawa 
do prywatności lub prawa własności wskutek wykonania lub publikacji fotografii, albo (4) 
jakiegokolwiek innego naruszenia niniejszego zobowiązania. Jestem świadomy, Ŝe niniejszy 
dokument jest prawnie wiąŜący i Ŝe dobrowolnie podpisuję niniejsze oświadczenie. 
W DOWÓD CZEGO złoŜyłem i przedstawiam niniejsze oświadczenie o wyraŜeniu zgody, zrzeczeniu 
się wszelkich roszczeń prawnych, finansowych i odszkodowawczych począwszy od dnia wskazanego 
powyŜej. 
 
FOTOGRAFUJĄCY                           __________________________________ [podpis] 
 
__________________________________________________________________ [nazwisko wielkimi literami] 

Adres:  


