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Załącznik do Umowy  

 

 

zawartej w dniu ………………………. r.  w Łodzi pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121 

reprezentowaną przez:  

- …………………………., 

- ………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

 

………………………………………………………, reprezentowana przez: 
- ……………………………….a 
zwana dalej Wykonawcą 
 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

 
 

 

Wzór oświadczenia dla modeli i modelek 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów 

Ogólnopolskiego Międzynarodowego Konkursu Łódź Young Fashion Award 2019, we wszelkich 

materiałach dotyczących Konkursu i Gali, m.in. na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

Konkursu oraz wydarzenia Łódź Young Fashion 2019 oraz na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych należących do Organizatorów, w towarzyszących Konkursowi i Gali publikacjach 

http://m.in/


drukowanych oraz elektronicznych (w tym w prasie i w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych), 

a także poprzez wykorzystanie wizerunku podczas pokazu finałowego Konkursu i Gali; w kontekście 

Ogólnopolskiego Konkursu “Złota Nitka” 2019, Gali Dyplomowej Katedry Tkaniny i Ubioru 2019 oraz 

Międzynarodowego Konkursu Łódź Young Fashion 2019. 

     Zgoda obejmuje: 

    - rejestrowanie wizerunku modelek i modeli,  podczas pokazów mody wskazanych w pkt 5  

- na wykorzystanie wizerunku modelek i modeli utrwalonego na zdjęciach oraz filmach wykonanych 

podczas pokazów o których mowa w pkt 5, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda ma być 

nieograniczona czasowo oraz terytorialnie oraz upoważniać do wielokrotnej publikacji w każdym czasie 

oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili składania oświadczenia polach eksploatacji, na jakich 

wykorzystywane będą zdjęcia lub filmy, na których utrwalony jest wizerunek MODELKI/MODELA, a w 

szczególności do:  

a) rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z 

innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku 

MODELKI/MODELA utrwalonego na zdjęciach lub filmach we wszelkich publikacjach drukowanych 

lub wydawanych w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym rozpowszechnianie 

wizerunku MODELKI/Modela w sieci Internet lub w inny sposób  tak aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  w szczególności na stronach internetowych , 

mediach społecznościowych  (facebook);  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć i filmów na których wizerunek  zarejestrowano jakąkolwiek 

techniką w tym  wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego,  techniką cyfrową na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tej formy zapisu 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono  - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy bez ograniczenia terytorialnego; 

c)  w zakresie rozpowszechniania zdjęć i filmów na których wizerunek utrwalono w sposób inny niż 

określony w pkt b,c  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieci Internet 

d) utrwalanie zdjęć lub filmów na których wizerunek jest utrwalony na jakimkolwiek nośniku, 

w szczególności na: dyskach komputerowych, nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

e) wprowadzenie zdjęć lub filmów na których wizerunek jest utrwalony do pamięci komputera, do sieci 

komputerowej i/lub multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

f) wykorzystywanie zdjęć lub filmów na których wizerunek jest utrwalony w utworach multimedialnych;  



g) wykorzystywanie całości lub fragmentów zdjęć lub filmów na których wizerunek został utrwalony do 

celów promocyjnych; 

h) nadawanie zdjęć lub filmów na których wizerunek jest utrwalony analogowe i/lub cyfrowe 

niezależnie od systemu, standardu i formatu za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe,  

i) tworzenia opracowań zdjęć lub filmów na których wizerunek jest utrwalony, w tym do modyfikacji 

wizerunku MODELKI/MODELA  utrwalonego na zdjęciach lub filmie, w tym prawo przedruku i 

rozpowszechniania całych zdjęć /filmu lub ich części zmodyfikowanych zgodnie z niniejszym 

postanowieniem  

 

 

 

 

 

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

Wykonawca         Zamawiający 
 

 


