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Załącznik nr 3a do Regulaminu rekrutacji – Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika  
 

Oświadczenie dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestnika  

projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”  

realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej”  
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 
 
Ja, niżej podpisany/-na ……………………………………………………………………………………………………………  

(proszę wypełnić drukowanymi literami)  

 
……………………………………………………………………………* na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu pn. „Ekologia na 
całego w Powiecie Tarnowskim” realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu 

edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
przez: 

– Powiat Tarnowski  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów; Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach; Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie; Branżową Organizację Odzysku Opakowań w Tarnowie i Fundację 
Ekologiczną im. Wincentego Witosa w Tarnowie. 

Szkoły uczestniczące w projekcie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie, Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Tuchowie, Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie. 
 
Moja zgoda/brak zgody dotyczy mojego wizerunku utrwalonego na fotografii i w postaci nagrań audiowizualnych  
(w tym filmowych) wykonanych w ramach realizacji Projektu /w tym zajęć ekologicznych i/lub Eko Dnia i/lub 
Kampanii informacyjno –promocyjnej „Bądź EKO” oraz obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie 
internetowej, publikację w mediach, prasie i programach w związku z publikacją informacji o w/w projektach. 
Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp.  
 
 
 
 
 
………………………………      ………… …………………………………………  
(Miejscowość i Data)        Czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 
 
 
…………………………….…………………………………………  
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego**)  

 
 
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U . z 2016 r., poz. 1333), art. 23 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). 
 

 
 

 
* należy wpisać odpowiednie zwroty: wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


