
             
                    

Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, środków Min.KiDN pochodzących
z budżetu państwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Tarnów,  dnia  ...................................

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja  niżej  podpisany(a)  oświadczam,  że  nie  będę  rościł  żadnych  korzyści  majątkowych  w  związku  
z wystąpieniem *moim lub mojego syna/córki  przed obiektywem aparatu fotograficznego i  kamery, podczas 
realizacji  projektu: "Międzynarodowy  Festiwal  Teatrów  Tańca  SCENA  OTWARTA  w  Tarnowie" 
współfinansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii,  środków Min.KiDN 
pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Tym samym przekazuję na rzecz: Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, prawa do 
artystycznego  wykonania  oraz  użycia  mojego  wizerunku  i  głosu  utrwalonego  na  materiale  fotograficznym  
i filmowym. Nabycie powyższe następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności uiszczania 
żadnych  dodatkowych  wynagrodzeń.  Nabycie  praw  dotyczy  wszystkich  istniejących  pól  eksploatacji  utworu 
audiowizualnego.

W szczególności  przenoszę na rzecz  instytucji  Centrum Sztuki  Mościce  w Tarnowie,  na  zasadzie  wyłączności 
wszelkie prawa majątkowe do utworu w następujących polach eksploatacji:

a. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie bez ograniczeń
b. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką analogową. i  cyfrową, na wszystkich nośnikach (również na 

taśmie filmowej) oraz wprowadzenie do obrotu,
c. wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  wprowadzenie  do  sieci  i  eksploatacja  w  sieciach 

informatycznych (w tym Internet i Internet2),
d. wykonanie,  odtworzenie,  wystawienie,  wyświetlenie,  najem,  dzierżawa  oraz  wprowadzenie  do 

obrotu,
e. wyświetlanie w kinach,
f. nadanie za pomocą wizji i fonii albo wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację  

naziemną nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne integralne nadanie utworu nadawanego 
przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisja,

g. sporządzenie wersji obcojęzycznych,
h.  wszelkie prawa majątkowe do utworu w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia techniką drukarską 

                  lub poligraficzną i wprowadzenie do obrotu (w tym publikacje prasowe, ogłoszenia, foldery, plakaty, 
                  billboardy i pokrewne).

         -----------------------------------------------------------------
         /czytelny podpis rodzica lub osoby pełnoletniej/

* niepotrzebne skreślić

Centrum Sztuki Mościce 
w Tarnowie
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