
 
 

 
Załącznik nr 1 
 

miejscowość, data 
 

 

Oświadczenie 
 

 

 

 

Ja niżej podpisana/ny, ....................................................., wyrażam na rzecz 

Fundacji Media 3.0 oraz HP Inc Polska zgodę wykorzystanie mojego wizerunku 

utrwalonego w formie zdjęć lub nagrania video będącego odpowiedzią na zadanie 

konkursowe w Konkursie VR dla szkoły! („Materiał) organizowanego przez Fundację 

Media 3.0 oraz wykorzystanie tak utrwalanego wizerunku w zakresie określonym poniżej. 
 
Z chwilą przekazania Fundacji Media 3.0 Materiału udzielam fundacji zezwolenia na 

rozpowszechnianie i wykorzystanie Materiału i mojego wizerunku, w całości lub we 

fragmentach poprzez jego zwielokrotnienie; wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 

wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie w 

utworach multimedialnych; wprowadzanie do obrotu; publiczne udostępnianie audycji w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 
 
Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania Materiału w całości lub we fragmentach w 

działalności marketingowej Fundacji Media 3.0 oraz HP Inc Polska: (i) w komunikacji 

wewnętrznej (ii) do umieszczenia Materiałów, w szczególności nagrania video na kałach 

Fundacji Media 3.0 oraz HP Inc Polska w mediach społecznościowych. 
 
Uczestnictwo w Materiale oraz wyrażenie ww. zgód następuje bez prawa do 

wynagrodzenia. Zgoda zostaje udzielona na okres dwóch lat od daty wykonania. 
 

 

 

 

 

 

 

............................................ 
 

(podpis) 

 
  



Załącznik nr 2 
 

miejscowość, data 
 

 

Oświadczenie 
 

 

 

 

Ja niżej podpisana/ny, ..................................................... , przedstawiciel ustawowy/ 

prawny opiekun ............................................................................(„Uczestnika”)  
wyrażam na rzecz Fundacji Media 3.0 oraz HP Inc Polska zgodę wykorzystanie mojego 

wizerunku utrwalonego w formie zdjęć lub nagrania video będącego odpowiedzią na 

zadanie konkursowe w Konkursie VR dla szkoły! („Materiał) organizowanego przez 

Fundację Media 3.0 oraz wykorzystanie tak utrwalanego wizerunku w zakresie 

określonym poniżej. 
 
Z chwilą przekazania Fundacji Media 3.0 Materiału udzielam fundacji zezwolenia na 

rozpowszechnianie i wykorzystanie Materiału i wizerunku Uczestnika, w całości lub w 

fragmentach poprzez jego zwielokrotnienie; wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 

wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie w 

utworach multimedialnych; wprowadzanie do obrotu; publiczne udostępnianie audycji w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 
 
Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania Materiału w całości lub we fragmentach w 

działalności marketingowej Fundacji Media 3.0 oraz HP Inc Polska: (i) w komunikacji 

wewnętrznej (ii) do umieszczenia Materiałów, w szczególności nagrania video na kałach 

Fundacji Media 3.0 oraz HP Inc Polska w mediach społecznościowych. 
 
Uczestnictwo w Materiale oraz wyrażenie ww. zgód następuje bez prawa do 

wynagrodzenia. Zgoda zostaje udzielona na okres dwóch lat od daty wykonania. 
 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................. 
 

(podpis przedstawiciela ustawowego/ prawnego opiekuna Uczestnika) 
 


