Szczecin, dnia....................r.
Oświadczenie uczestnika warsztatów
Ja, niżej podpisany, jako uczestnik warsztatów do promocji premiery musicalu „Crazy for
You” w formie flashmob (zwanego dalej „Wydarzeniem”), oświadczam, że:
1) mam ukończone 16 lat,
(w przypadku kiedy osoba nie ukończyła 16 r.ż wymagane są następujące dokumenty:
zgoda opiekuna prawnego, zaświadczenie lekarskie wskazujące na brak
przeciwskazań do uczestnictwa w wydarzeniu oraz zgoda dyrektora szkoły, z której
będzie wynikało, że uczestnictwo w wydarzeniu nie rodzi przeciwwskazań wobec
obowiązku szkolnego)
2) nie ujawnię żadnych informacji o Wydarzeniu, w szczególności informacji o realizacji
warsztatów i Wydarzenia,
3) nie wezmę udziału w żadnej audycji telewizyjnej, radiowej, wywiadzie itp.
dotyczącym mojego udziału w warsztatach lub Wydarzeniu bez pisemnej zgody
Opery.
Ponadto wyrażam wolę uczestnictwa w warsztatach i Wydarzeniu oraz oświadczam, że:
1) nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiłyby mi wzięcie udziału w
warsztatach i Wydarzeniu,
2) mam świadomość, że wszelkie działania, które podejmę w ramach warsztatów
i Wydarzenia, ponoszę na własną odpowiedzialność i ryzyko,
3) zwalniam Operę z odpowiedzialności za wszelkie następstwa nieszczęśliwych
wypadków, siły wyższej czy też działania osób trzecich skutkujące wystąpieniem
jakiejkolwiek szkody, jeżeli szkoda nie została spowodowana z winy umyślnej
przedstawicieli Opery,
4) zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń przedstawicieli
Opery, dotyczących sposobu zachowania się podczas warsztatów i Wydarzenia,
5) uznaję, że wszystkie decyzje dotyczące warsztatów i Wydarzenia należą wyłącznie
do Opery oraz że mają charakter ostateczny i nie mogą być kwestionowane przez
uczestnika w żadnym momencie.
Zezwalam również na nieodpłatne i nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie
wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku dla celów warsztatów i Wydarzenia, w
tym ich promocji i reklamy na rzecz Opery, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Operę w celach informacyjnych, marketingowych
i handlowych.
W przypadku, gdyby podczas warsztatów lub Wydarzenia powstał z moim udziałem
jakikolwiek utwór lub artystyczne wykonanie, niniejszym przenoszę nieodpłatnie na Operę
pełnię autorskich praw majątkowych do tych utworów oraz prawo do korzystania z

artystycznego wykonania w zakresie nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz
rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach
wymienionych poniżej:
1) utrwalanie we wszelkich technikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
cyfrową, zapisu magnetycznego,
2) zwielokrotnianie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich
nośnikach i wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową,
zapisu magnetycznego,
3) wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
także ogólnodostępnych oraz udostępnianie ich zapisów użytkownikom takich sieci
na całym świecie,
4) wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej dla
odbiorców na całym świecie,
5) wprowadzanie do obrotu nośników zapisu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy oraz
ich użyczania i najmu,
6) publiczne udostępnianie zapisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Przeniesienie na Operę wyżej wskazanych praw dotyczy obszaru kraju i zagranicy, jest
dokonane na czas nieograniczony oraz obejmuje zezwolenie na wykonanie majątkowych
praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do castingu i Wydarzenia oraz ich
eksploatacji na wszelkich polach eksploatacji, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
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data i podpis uczestnika warsztatów i Wydarzenia

