Załącznik do Regulamin Konkursu „Zostań twarzą magazynu Monster High”
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/podpisany _____________________________________________________,
działając w imieniu _____________________________________________________________,
laureata konkursu „Zostań twarzą magazynu Monster High” (zwanego dalej „Laureatem”),
organizowanego przez Egmont Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Dzielnej 60, 01029 Warszawa (zwaną dalej „Organizatorem”), w którym fundatorami nagród są Egmont Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwani
dalej łącznie „Fundatorem”), potwierdzam i wyrażam zgodę na:
1. udział Laureata w realizacji nagrody głównej w Konkursie, tj. udział Laureata w
profesjonalnej sesji zdjęciowej w studio fotograficznym oraz wykorzystanie wykonanych
w trakcie sesji zdjęć do publikacji w magazynie Monster High wydawanym przez Egmont
Polaka Sp. z o.o..
2. nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora/Fundatora wizerunku
Laureata utrwalonego w fotorelacji z sesji zdjęciowej dot. konkursu „Zostań twarzą
magazynu Monster High” w celu promocji marki Monster High, w szczególności na stronie
internetowej www.monsterhigh.com i www.egmont.pl, na kanale YouTube Monster High
oraz na portalach społecznościowych tj. Facebook, NK, Instagram, jak również w telewizji;
3. nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora/Fundatora wizerunku
Laureata utrwalonego w relacji video z sesji zdjęciowej dot. konkursu „Zostań twarzą
magazynu Monster High”, który będzie promowany w szczególności na stronie
internetowej www.monsterhigh.com i www.egmont.pl, na kanale YouTube Monster High
oraz na portalach społecznościowych tj. Facebook, NK, Instagram oraz w telewizji;
4. nieodpłatne korzystanie przez Organizatora/Fundatora z wywiadu udzielonego przez
Laureata dot. marki Monster High oraz konkursu „Zostań twarzą magazynu Monster High”,
powstałego w ramach realizacji nagrody głównej w Konkursie, bez ograniczeń
terytorialnych, przez okres wskazany w pkt. 6 poniżej, na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania artystycznego wykonania – wytwarzanie
jakąkolwiek techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których artystyczne
wykonanie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony
w pkt. b powyżej – publiczne 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 szczególności za pośrednictwem Internetu, w tym na stronie internetowej
www.monsterhigh.com i www.egmont.pl, na kanale YouTube Monster High oraz na
portalach społecznościowych tj. Facebook, NK, Instagram oraz w telewizji;
5. publikację imienia i nazwiska Laureata w celach związanych z korzystaniem z wizerunku i
artystycznego wykonania Laureata, o których mowa w niniejszym dokumencie, a także ich
rozpowszechnianiem;

6. Organizator/Fundator są uprawnieni do korzystania z Pracy Konkursowej - wykonanego
przez Uczestnika filmu, wizerunku, zdjęć oraz wywiadu udzielonego przez Laureata, o
których mowa w niniejszym dokumencie, a także do ich rozpowszechniania, przez okres 1
roku od dnia podpisania niniejszego dokumentu;
7. w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, potwierdzam, że zgoda, o której mowa w pkt. 2 i
3 powyżej obejmuje zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Laureata również poprzez
rozpowszechnianie poszczególnych części/fragmentów foto i video relacji z sesji
zdjęciowej dot. konkursu pt. „Zostań twarzą magazynu Monster High”, w tym tych
uznanych przez Organizatora za najlepsze, a także poprzez rozpowszechnianie w ramach
innych utworów audiowizualnych lub w zestawieniu z innymi wykonaniami.
8. w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, potwierdzam, że licencja, o której mowa w pkt.
4 powyżej obejmuje zgodę na korzystanie z artystycznego wykonania Laureata również
poprzez rozpowszechnianie części/fragmentów artystycznego wykonania Laureata, w tym
uznanych przez Organizatora za najlepsze, a także poprzez rozpowszechnianie w ramach
utworów audiowizualnych lub w zestawieniu z innymi wykonaniami,
9. licencja, o której mowa w pkt. 4 powyżej obejmuje również prawo udzielania sublicencji
przez Organizatora/Fundatora.
Ponadto, w imieniu własnym, gwarantuję i oświadczam, że:
1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
2. jestem przedstawicielem ustawowym Laureata;
3. złożenie oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie nie narusza żadnych praw osób
trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, jak również dóbr
osobistych osób trzecich;
4. otrzymałam /otrzymałem wszelkie niezbędne zgody do złożenia oświadczeń zawartych
w niniejszym dokumencie,
5. Laureat nie jest związany żadną umową o charakterze wyłącznym, która mogłaby mieć
jakikolwiek wpływ na skuteczność oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie;
6. oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z wolą Laureata;
7. zapoznałam/zapoznałem się dokładnie z niniejszym dokumentem i potwierdzam, że
rozumiem jego treść.
W imieniu Laureata Konkursu:
Czytelny podpis: _____________________________________
Data: _____________________________

W imieniu Organizatora: ___________________________________
Data: ____________________________

