
______________, dnia ______________ r. 
 

 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
CZŁONKA KADRY SZKOLENIOWEJ / CZŁONKA KADRY WSPÓŁPRACUJĄCEJ 

 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………., zam. przy  

ul. ……………………………………………………………………………, urodzony dnia ……………………………………………….. r.  

w ………………………………………………………, PESEL: ………………………………………………………………, niniejszym 

oświadczam, że udzielam: 

Polskiemu Związkowi Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30/406, 00-336 
Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 
Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000113834 (dalej również: PZTW); 
nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku w Oficjalnym Stroju Reprezentacji 
Polski w sporcie wioślarskim, bez ograniczenia terytorialnego oraz czasowego, na zasadach wyłączności, na 
następujących polach eksploatacji: 
 
1) Digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik 

reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, 
nośnika cyfrowego oraz innych podobnych technik, 

2) Inkorporowanie w całości lub części do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 
3) Wykorzystanie w całości lub części dla celów wewnętrznych PZTW jako: elementu materiałów 

edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych, części materiałów 
informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet, 

4) Przechowywanie w pamięciach komputerów na dyskach twardych lub przenośnych, 
5) Sprzedaż najem, dzierżawę, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do 

używania lub używania i pobierania pożytków z praw określonych w § 5 Regulaminu; 
6) Dokonywanie opracowań, 
7) Utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej znanej formie, 
8) Zwielokrotnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej 

formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą wszelkich 
znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,  

9) Dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów praw 
określonych w § 5 Regulaminu, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,, 

10) Wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy wyżej wymienionych zdjęć, 
nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzenie do pamięci komputera, umieszczenie w 
sieci Internet w tym na oficjalnych stronach internetowych PZTW i profilach w mediach 
społecznościowych prowadzonych przez PZTW oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,  

11) Wykorzystywanie w materiałach poligraficznych, 



12) Wykorzystywanie w kampaniach informacyjnych i reklamowych w mediach, w szczególności w radiu, TV, 
Internecie, prasie, 

13) Rozpowszechnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej 
formie w inny sposób niż określony w punktach powyżej, w szczególności poprzez 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, 

14) Zezwalanie Sponsorom na korzystanie z praw określonych w § 5 Regulaminu na polach eksploatacji 
określonych w pkt 1-13. 

 
Ponadto oświadczam, że:  

• wykorzystanie wizerunku na podstawie niniejszej zgody oraz postanowień Regulaminu Praw i 
Obowiązków Członka Kadry Szkoleniowej i Kadry Współpracującej w Sporcie Wioślarskim nie narusza 
moich dóbr osobistych ani innych praw;  

• niniejszą zgodę udzielam dobrowolnie i nieodpłatnie; 
• zapoznałem/łam się z Regulaminem Praw i Obowiązków Członka Kadry Szkoleniowej i Kadry 

Współpracującej w Sporcie Wioślarskim i zrozumiałem/łam jego treść. 

 
 
 
 

_________________________ 
(Imię i nazwisko) 
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