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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/UCZESTNIKA PROJEKTU*  
O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

  
Ja niżej podpisany/a:  

Posiadający/a nr Pesel:            

Zamieszkały/a 

(adres zamieszkania 
kandydata/kandydatki) 

Ulica  

Nr domu/lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą1 

OŚWIADCZAM, że: 

wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, utrwalanie, powielanie, wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie mojego wizerunku/ głosu/ wypowiedzi przez Lidera Projektu – Strzeleckie 
Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich oraz Partnerów: 
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” i Gminę Strzelce Opolskie dla celów działań 
informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją Projektu pt. Jesień życia w dobrej kondycji 
bez bólu.  

Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, 

 obejmuje wszelkie formy publikacji (w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane 

materiały promocyjne, spoty telewizyjne), włączając w to publikację w gazetach, 

czasopismach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych itp.,  

 mój wizerunek/ głos/ wypowiedź2 mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne, 

 dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań itp. z moim udziałem wykonanych na zlecenie i/lub przez 

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek z siedzibą przy ul. Hugo 

Kołłątaja 9 w Strzelcach Opolskich oraz Partnerów: Stowarzyszenie „Promocja 

Przedsiębiorczości” z siedzibą przy ul. Damrota 4 w Opolu, i Gminę Strzelce Opolskie z 

siedzibą przy Placu Myśliwca 1 w Strzelcach Opolskich. 

                                                 
*
  Niewłaściwe skreślić. 

1
  Pouczenie: Zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.): Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
2
  W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 666, z późn. zm.). 
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Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek 

oraz Partnerów, o których mowa powyżej, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/ głosu/ 

wypowiedzi na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data) (podpis Kandydata) 


