Oświadczenie pełnoletniego ucznia
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………… oświadczam, iż udzielam
/imię i nazwisko osoby pełnoletniej/

Ministerstwu Rozwoju i Exacto sp. z o.o. nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu
(np.: wypracowania, nagrania audiowizualnego, nagrania fonograficznego, rysunku itp.) będącego
wynikiem przeprowadzenia zajęć pn.: „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół eksploatacji:


utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, egzemplarzy
utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik,
zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy określoną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym zwielokrotnienie zapisu
komputerowego,



wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji,
o której mowa w umowie, umieszczenie na własnych stronach internetowych, kanałach,
profilach, podstronach i innych stronach będących pod administracją lub zarządzaniem
Ministerstwa Rozwoju,



opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian,



wprowadzenie do obrotu, dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie, nadruki
na wewnętrznych i zewnętrznych materiałach reklamowych,



publiczne wystawienie, wyświetlenie, wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
oraz publiczne udostępnienie, także przez Internet,



sporządzanie wersji obcojęzycznych.

Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie mojego wizerunku, głosu mojej osoby
przez Ministerstwo Rozwoju i Exacto sp. z o.o. na stronie internetowej akcji edukacyjnej
oraz wykorzystanie w materiałach poprojektowych.
…………………………………………
/Miejscowość, data/

…………………….………………………………..
/podpis osoby pełnoletniej/

Exacto Sp. z o.o.; 35-234 Rzeszów; ul. Siemieńskiego 20, lok. 38,

fax. 22 244 22 46, tel. 17 785 19 23; email: biuro@exacto.pl; www.exacto.pl; NIP 8133602558; REGON 180484610;
Spółka wpisana do Rejestru w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy KRS; Numer KRS: 0000337961

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….…………………… oświadczam, iż udzielam
/ imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna/

Ministerstwu Rozwoju i Exacto sp. z o.o. nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu
autorstwa ……………………………(proszę podać

imię i nazwisko córki/syna/podopiecznego)

(np.: wypracowania, nagrania audiowizualnego, nagrania fonograficznego, rysunku itp.) będącego
wynikiem przeprowadzenia zajęć pn.: „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół eksploatacji:


utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, egzemplarzy
utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik,
zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy określoną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym zwielokrotnienie zapisu
komputerowego,



wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji,
o której mowa w umowie, umieszczenie na własnych stronach internetowych, kanałach,
profilach, podstronach i innych stronach będących pod administracją lub zarządzaniem
Ministerstwa Rozwoju,



opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian,



wprowadzenie do obrotu, dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie, nadruki
na wewnętrznych i zewnętrznych materiałach reklamowych,



publiczne wystawienie, wyświetlenie, wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
oraz publiczne udostępnienie, także przez Internet,



sporządzanie wersji obcojęzycznych.

Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie wizerunku, głosu mojej córki/ mojego syna
………………………………………………………….

(proszę

podać

imię

i

nazwisko

córki/

syna/podopiecznego) przez Ministerstwo Rozwoju i Exacto sp. z o.o. na stronie internetowej akcji
edukacyjnej oraz wykorzystanie w materiałach poprojektowych.
…………………………………………
/Miejscowość, data/

…………………….………………………………..
/podpis rodzica/ prawnego opiekuna/

Exacto Sp. z o.o.; 35-234 Rzeszów; ul. Siemieńskiego 20, lok. 38,

fax. 22 244 22 46, tel. 17 785 19 23; email: biuro@exacto.pl; www.exacto.pl; NIP 8133602558; REGON 180484610;
Spółka wpisana do Rejestru w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy KRS; Numer KRS: 0000337961

Oświadczenie nauczyciela
niżej

Ja,

podpisany/a

…………………………………………………

oświadczam,

iż

udzielam

/imię i nazwisko nauczyciela/

Ministerstwu Rozwoju i Exacto sp. z o.o nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu
(np.: wypracowania, nagrania audiowizualnego, nagrania fonograficznego, rysunku itp.) będącego
wynikiem przeprowadzenia zajęć pn.: „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół eksploatacji:


utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, egzemplarzy
utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik,
zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy określoną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym zwielokrotnienie zapisu
komputerowego,



wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji,
o której mowa w umowie, umieszczenie na własnych stronach internetowych, kanałach,
profilach, podstronach i innych stronach będących pod administracją lub zarządzaniem
Ministerstwa Rozwoju,



opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian,



wprowadzenie do obrotu, dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie, nadruki
na wewnętrznych i zewnętrznych materiałach reklamowych,



publiczne wystawienie, wyświetlenie, wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
oraz publiczne udostępnienie, także przez Internet,



sporządzanie wersji obcojęzycznych.

Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie mojego wizerunku, głosu mojej osoby
przez Ministerstwo Rozwoju i Exacto sp. z o.o. na stronie internetowej akcji edukacyjnej
oraz wykorzystanie w materiałach poprojektowych.
…………………………………………
/Miejscowość, data/

…………………….………………………………..
/podpis nauczyciela/

Exacto Sp. z o.o.; 35-234 Rzeszów; ul. Siemieńskiego 20, lok. 38,

fax. 22 244 22 46, tel. 17 785 19 23; email: biuro@exacto.pl; www.exacto.pl; NIP 8133602558; REGON 180484610;
Spółka wpisana do Rejestru w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy KRS; Numer KRS: 0000337961

