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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
 
 

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

 
 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………….……………………………… 
          (imię (imiona) i nazwisko Kandydata/Uczestnika Projektu* - rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
 
posiadający/a nr PESEL:  
 
 
 
zamieszkały/a …………………………...…………………………………………………………… 
                             (adres zamieszkania Kandydata/Uczestnika Projektu* - rodzica/opiekuna prawnego dziecka:  

                                                                                       ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą1 

w imieniu własnym oraz jako rodzic/opiekun prawny dziecka: 

 
………………………………………………….…….……………………………………………… 
                      (imię (imiona) i nazwisko Kandydata/Uczestnika Projektu* - dziecka) 
 
posiadającego nr PESEL:  
 
 
 
 
zamieszkałego ……………...…………...……………………………………………………………  

             (adres zamieszkania Kandydata/Uczestnika Projektu* - dziecka: ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 
OŚWIADCZAM, że 

wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, utrwalanie, powielanie, wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie mojego wizerunku/ głosu/ wypowiedzi oraz wizerunku/ głosu/ wypowiedzi2 

                                                
* Niewłaściwe skreślić. 
1 Pouczenie: Zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, 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. 
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dziecka przez Lidera Projektu - Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu oraz 
Partnerów: osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Rękawek w 
Strzelcach Opolskich i Gminę Niemodlin dla celów działań informacyjno – promocyjnych 
związanych z realizacją Projektu pt. Recepta na uśmiech.  
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/ wypowiedź oraz wizerunek/ głos/ wypowiedź dziecka 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 oraz udziałem dziecka wykonanych 
na zlecenie i/lub przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą przy ul. 
Damrota 4 w Opolu oraz Partnerów: osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
pod nazwą Marcin Rękawek z siedzibą przy ul. Hugo Kołłątaja 9 w Strzelcach Opolskich i 
Gminę Niemodlin z siedzibą przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 w Niemodlinie. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  
o wynagrodzenie względem Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu oraz 
Partnerów, o których mowa powyżej, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/ głosu/ 
wypowiedzi oraz wizerunku/ głosu/ wypowiedzi dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu. 
 
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że  
w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 
 

 
 
…..……………………………………… 

 
 

1. ..…………………………………………… 
(miejscowość i data) (czytelny podpis Kandydata/Uczestnika Projektu)3  

 
 
………………………………………….. 

 
 

2. ..……………………………………………  
(miejscowość i data) (czytelny podpis Kandydata/Uczestnika Projektu*)4 

 

                                                                                                                                                          
2 W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631 z późn. zm.). 
 Niewłaściwe skreślić. 
3 - Rodzica/opiekuna w imieniu własnym. 
4 W przypadku osoby małoletniej, to jest osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, niniejsze Oświadczenie powinno 
zostać podpisane przez jej rodzica/opiekuna prawnego. 


