ZIMOWE ZGRUPOWANIE CHEERLEADINGU SPORTOWEGO I TAŃCA ‘2021
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
CELE INFORMACYJNE i REPORTAŻOWE
Ze względu na bardzo intensywny przekaz foto/video kierowany do rodziców
oraz dla mediów społecznościowych zaznaczenie poniższego punktu jest koniecznością.
1.

Rodzic (Opiekun) Uczestnika/Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i umieszczanie zdjęć i filmów
zawierających wizerunek Uczestnika (zarejestrowany podczas zajęć tanecznych i imprez) w mediach: internecie,
prasie i telewizji w celach informacyjnych i reportażowych Akademii Tańca RELIESE na czas nieokreślony.
Wyrażam zgodę

_______________________________________
podpis Rodzica / opiekuna / dorosłego tancerza

Poniżej macie Państwo możliwość zadecydować, czy wyrażacie zgodę
również na ujęcia w celach reklamowych Akademii Tańca RELIESE
CELE REKLAMOWE
1. Rodzic (Opiekun) Uczestnika / Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalanie i nieograniczone terytorialnie
wielokrotne wykorzystanie wizerunku Uczestnika, umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestnika
zarejestrowany podczas zajęć i imprez tanecznych do celów reklamowych Akademii Tańca RELIESE przez okres
3 lat.
2. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć foto/wideo, obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnianie
wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach
reklamowych Akademii Tańca RELIESE w tym: folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach,
newsletterach, billboardach i innych materiałach reklamowych, w tym eksponowanych w otwartej przestrzeni,
a także w reklamach w internecie, prasie i telewizji.
3. Materiały reklamowe z wizerunkiem Uczestnika wykonywane będą na koszt Akademii Tańca Reliese. W przypadku
wycofania zgody, Rodzic zobowiązany jest do poniesienia udokumentowanych kosztów wytworzenia materiałów
oraz nośników, na których wykorzystano wizerunek Uczestnika.
4. W przypadku braku wyrażenia zgody, Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w profesjonalnej sesji foto/wideo
zrealizowanej do celów reklamowych i nie będzie mu przysługiwać z tego tytułu zwrot kosztów, ani inne
roszczenia.
5. Akademia Tańca RELIESE nie ponosi odpowiedzialności za materiały utrwalone przez innych niż przedstawiciele
Akademii Tańca RELIESE uczestników i ich publikację przez te osoby w mediach.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

________________________________________
podpis Rodzica / opiekuna / dorosłego tancerza

