ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU FOTOODKRYCIA

UMOWA O POZOWANIE

zawarta __________2019 r. w ________________ pomiędzy:

_____________________________________ zamieszkałą(-ym) w ____________________________
przy ul. _____________________________ legitymującą(-ym) się dowodem osobistym nr _________
PESEL ________________.
zwaną(-ym) dalej „Fotografem”
a
_____________________________________ zamieszkałą w ____________________________
przy ul. _____________________________ legitymującą się dowodem osobistym nr _________
PESEL ________________.
zwaną dalej „Modelką”
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”

do wiadomości:
Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 142A, KRS:
0000004199, NIP: 522-005-96-82, zwanej dalej „Organizatorem”,

Zważywszy, że Strony zainteresowane są uczestnictwem w konkursie fotografii erotycznej,
organizowanym przez Organizatora pod nazwą „Fotoodkrycia” (dalej „Konkurs”), na podstawie
regulaminu Konkursu (dalej „Regulamin”),

Strony postanowiły co następuje:

§1
1. Modelka zobowiązuje się do pozowania w sesji fotograficznej o charakterze erotycznym (dalej
„Sesja”) w miejscu i czasie uzgodnionym z Fotografem.
2. Podczas Sesji oraz podczas przygotowań do niej Modelka zobowiązuje się stosować do
uzasadnionych uwag i poleceń Fotografa.

§2
1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć będących efektem Sesji przysługiwać będą
Fotografowi.
2. Fotograf będzie uprawniony do opracowania zdjęć oraz dokonania montażu i retuszu
podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi.
3. Niniejszym Modelka udziela Fotografowi zezwolenia, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na rozpowszechnianie jej wizerunku
utrwalonego na zdjęciach z Sesji, w szczególności zgłoszonych do Konkursu,
4. Ponadto, Modelka udziela Organizatorowi zezwolenia, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na rozpowszechnianie jej wizerunku
utrwalonego na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu, w szczególności w związku z jej udziałem w
Konkursie, na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora pod adresem www.ckm.pl,
na stronie magazynu CKM na portalu Facebook pod nazwą CKM Czasopismo Każdego Mężczyzny,
na stronie magazynu CKM na portalu Instagram pod nazwą @ckmpolska, a także w publikacjach
w magazynie CKM, oraz na wszelkich innych polach eksploatacji wskazanych w sekcji V ust. 1
Regulaminu.
5. Z uwagi na zakres praw udzielanych Organizatorowi i zamierzony przez Organizatora sposób
wykorzystania zdjęć z Sesji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Modelka zobowiązuje się nie
odwoływać zezwolenia na wykorzystanie jej wizerunku. Odwołanie zezwolenia przez Modelkę
wiąże się z koniecznością zwrotu przyznanej Modelce nagrody. Ponadto, Modelka będzie ponosić
odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Organizatora, jaka powstanie w związku z
odwołaniem zezwolenia.

§3
1. Strony oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego treść w całości.
Regulamin Konkursu stanowi załącznik do Umowy.
2. Modelka oświadcza, że udzielone przez nią zezwolenie na korzystanie z wizerunku w zakresie
określonym w § 2 Umowy jest całkowicie nieodpłatne oraz że nie będzie dochodziła zapłaty
żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.
3. W związku z tym, że Strony zainteresowane są wspólnym udziałem w Konkursie, z tytułu
pozowania oraz udzielenia zezwolenia na wykorzystanie wizerunku, o czym mowa w § 2 ust. 5,
Modelce nie przysługuje wynagrodzenie inne niż ekspektatywa otrzymania Nagrody.

§4
1.

Strony zobowiązują się do współpracy w ramach zgłoszenia do Konkursu, a w szczególności, że
dokonają wspólnego wyboru zdjęć przeznaczonych do zgłoszenia do Konkursu.

2.

Strony zobowiązują się do:
a)

nie ujawniania szczegółów niniejszej umowy osobom trzecim, z wyjątkiem
Organizatora,

b)

powstrzymania się od wszelkich działań mogących szkodzić wizerunkowi drugiej
Strony oraz Organizatora.

§5
1.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

________________________
Modelka

Załącznik – Regulamin Konkursu.

________________________
Fotograf

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU KONKURSU FOTOODKRYCIA

Ja, niżej podpisany ____________________________________________, niniejszym oświadczam, że:






zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść w całości,
Zdjęcia są wynikiem mojej osobistej twórczości i posiadam do nich pełnię praw autorskich
oraz oświadczam, że Zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a żadna osoba trzecia nie
wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania ze
Zdjęć w celach związanych z Konkursem,
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i mam pełną zdolność do czynności prawnych.

_______________, ____________2019 roku
miejscowość

data

_________________________
podpis

