
 

            

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ "NIEPOKONANI 

1939-1945" 

14.11.2020r 

 

 

 

"Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył 

chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem, 

chociaż i w dniu potopu w tę miłość nie wierzył, 

to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem.  

 

Krzysztof Kamil Baczyński – Wiersze 
 

 

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizator 

Organizatorem jest Hufiec ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach.  

2. Termin i miejsce  

Gra miejska rozpocznie się 14 listopada 2020r. Gra odbędzie się w formie zdalnej. Gra będzie 

miała charakter indywidualnego współzawodnictwa. 

 

3. Komenda 

Wojciech Szeląg HO. - komendant  

phm. Paweł Lesiak - zastępca komendanta ds. programowych 

pwd. Tomasz Paluch – zastępca komendanta ds. organizacyjnych 

 

 

 

 



 

            

USTALENIA REGULAMINOWE 

 

 

1. Uczestnictwo i zgłoszenia  
 

W grze mogą brać udział harcerze z Hufca Starachowice bądź uczniowie szkół znajdujących 

się na terenie powiatu starachowickiego. Uczestników klasyfikujemy wedle grup wiekowych, 

które definiują dopuszczalny wiek uczestnika: 

  

Kategoria młodsza – 11 – 14 lat 

Kategoria starsza – 15 – 21 lat   

  

 

Uczestnicy biorą udział w grze indywidualnie. Więcej informacji znajduję się w punkcie 

7 regulaminu. 

 

Aby zarejestrować uczestnictwo należy wypełnić arkusz zgłoszeniowy znajdujący się na: 

http://niepokonani.starachowice.zhp.pl 
 

W przypadku młodszych harcerzy zachęcamy drużynowych lub opiekunów o pomoc w 

wypełnieniu zgłoszenia.  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2020 do godz. 16:00 

 

 
 

Każdy uczestnik nie będący członkiem Związku Harcerstwa Polskiego zobowiązany jest do 

wysłania Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie 

znajduje się w dwóch wersjach na końcu tego regulaminu, załącznik nr 2 dla osób 

niepełnoletnich oraz załącznik nr 3 dla osób pełnoletnich. Oświadczenie przesyłamy w formie 

zdjęcia lub skanu. Na podany adres email: niepokonani@starachowice.zhp.pl 

 

 

2. Odpłatności  
 

Uczestnictwo w grze jest darmowe. Istnieje założona z góry liczba uczestników powyżej, 

której zgłoszenia nie będą przyjmowane. Decyduje kolejność - kto pierwszy ten lepszy.  

 

 

3. Ubiór i ekwipunek  
 

Każdy uczestnik musi posiadać telefon z dostępem do internetu umożliwiający wyszukiwanie 

informacji oraz wykonanie zdjęć i przesłanie ich drogą mailową. 

 

 

 

http://niepokonani.starachowice.zhp.pl/
mailto:niepokonani@starachowice.zhp.pl


 

            

4. Uprawnienia uczestników 
 

 

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem.  

 

Za zajęcie miejsc na podium uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 

Dodatkowo uczestnicy gry miejskiej grze otrzymują:  
 

- kupon na ciepły posiłek 

- zestaw startowy z materiałami programowymi i sprzętem niezbędnym do wykonania zadań  

 

 

5. Odpowiedzialność i ubezpieczenie  
 

Każdy pełnoletni uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność w trakcie realizacji zadań 

przewidzianych w grze. W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność 

spoczywa na prawnym opiekunie.  

 

6. Dyskwalifikacje  
 

Organizator może dokonać dyskwalifikacji uczestnika w przypadku: 

- nieprzestrzegania prawa harcerskiego 

- nieprzestrzegania przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

- niedostosowywania się do zaleceń organizatora gry, 

- popełnienia plagiatu bądź oszukiwania w trakcie realizacji zadań. 

 

Dyskwalifikacja jest równoważna z wykluczeniem z gry i brakiem udziału w klasyfikacji. 

 

7. Forma gry  
 

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z zadaniami do wykonania i będzie brał udział w 

grze w formie zdalnej. Pakiety dostarczone będą na wskazany w zgłoszeniu adres bądź w inne 

miejsce po uprzedniej konsultacji droga mailową lub telefoniczną. Pakiety będą dostarczane 

dnia 14.11.2020 w godzinach 10:00-15:00. 

 

Czas na wykonanie zadań z pakietu to 7 dni, potwierdzenie wykonania na adres mailowy gry 

niepokonani@starachowice.zhp.pl 

 

  

Wyniki gry miejskiej i będą opublikowane w formie online. Na stronie:  
 https://www.facebook.com/Gra-Miejska-Niepokonani-1939-1945-343604249903357/ 
 
 
 
 
 
 

mailto:niepokonani@starachowice.zhp.pl
https://www.facebook.com/Gra-Miejska-Niepokonani-1939-1945-343604249903357/


 

            

 

8. Współzawodnictwo uczestników 
 

W czasie gry będzie prowadzone współzawodnictwo uczestników w celu wyłonienia trzech 

pierwszych miejsc w obydwóch kategoriach wiekowych. 

 

 

9. Zadanie do realizacji przed grą  

 
Zadaniem każdego patrolu jest merytoryczne przygotowanie się do gry obejmujące 

zapoznanie się z historią Starachowic w latach 1939-1945 oraz posiadanie elementarnej 

wiedzy z zakresu II Wojny Światowej, dziejów Armii Krajowej i Podziemnego Państwa 

Polskiego.  

 

10. Start i meta gry 

 
Gra nie ma ściśle określonego startu i mety. Gra zaczyna się w momencie 

dostarczenia/odbioru pakietu startowego przez danego uczestnika. Czas na realizacje zadań 

będzie wynosił 7 dni. Dokładna godzina, do której będą przyjmowane sprawozdania z 

realizacji będzie opisana w instrukcji do gry, która będzie w wspomnianym pakiecie. 

 

 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Celem gry jest upamiętnienie 81 rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego i 

uhonorowanie wszystkich tych, którzy walczyli za wolność Polski w trakcie II Wojny 

Światowej ze szczególnym zaznaczeniem roli naszych lokalnych bohaterów. Pamiętajmy, że 

w pierwszej kolejności gra ma być oddaniem szacunku i uczczeniem Ich pamięci. Dlatego 

apelujemy o szczególną kulturę oraz wyrozumiałość w trakcie gry i toczonej 

współrywalizacji.  

 

Wszelkie pytania związane z grą możecie kierować: 

 

Na adres email: niepokonani@starachowice.zhp.pl 

 

Lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Gra-Miejska-
Niepokonani-1939-1945-343604249903357/ 
 

 
 
 
 

mailto:niepokonani@starachowice.zhp.pl
https://www.facebook.com/Gra-Miejska-Niepokonani-1939-1945-343604249903357/
https://www.facebook.com/Gra-Miejska-Niepokonani-1939-1945-343604249903357/


 

            

Załącznik nr 1. – Dla niepełnoletniego uczestnika gry miejskiej 

„Niepokonani 39-45”.  

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 Drogi Rodzicu/Opiekunie!   

W związku z organizacją gry miejskiej będziemy wykorzystywać dane osobowe Twojego dziecka zawarte w karcie i ankiecie 
zgłoszeniowej.  

Kto jest kim? 
Administratorem danych osobowych Twojego dziecka, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem 
wykorzystywanie tych danych, jest:  

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (zwana dalej "Chorągwią"). 
 
Jak się z nami skontaktować? 

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych: 

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka  
ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce 

tel. 41 344 65 55 

e-mail: kielecka@zhp.pl 

Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych:  

Związek Harcerstwa Polskiego 

tel.  + 48 888 942 222  

fax: +48 22 339 0606 

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl  

 

 
Po co nam dane osobowe Twojego dziecka? 
Dane osobowe są potrzebne w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia gry miejskiej „Niepokonani 1939-1945” oraz dla 
celów informacyjnych, kontrolnych i sprawozdawczych.  Ponadto wykorzystujemy wizerunek Twojego dziecka, abyśmy mogli 
opracować dokumentację fotograficzną różnych przejawów życia harcerstwa, a także materiały edukacyjne, informacyjne 
i promocyjne oraz abyśmy mogli rozpowszechniać te materiały. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu 
jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Komu ujawniamy dane osobowe Twojego dziecka? 
Dane osobowe dziecka będą ujawnianie w zakresie realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w 
tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym. A także odpowiednim służbom ratowniczym, medycznym oraz 
przedstawicielom władz publicznych uprawionym do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami. 
Jak długo przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka? 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji gry, promocji wyników oraz informowania o przebiegu gry. Jak 
również w okresie dopełnienia obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych. 

  Jakie prawa Ci przysługują? 
Masz prawo w każdej chwili:  

 wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka/podopiecznego na potrzeby organizacji gry. Wycofanie 
zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, uniemożliwia jednak dalszy udział dziecka w grze 
miejskiej „Niepokonani 1939-1945”.  

 wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego 
interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na szczególną sytuację dziecka – ochrona jego 
interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój 
sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.  

Ponadto, masz prawo do żądania:  

 dostępu do danych osobowych dziecka, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy dane osobowe dziecka, uzyskania 
ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach 
odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych 
osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;  

 sprostowania danych osobowych dziecka, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 

 usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych dziecka, jeżeli:  

 dane osobowe dziecka przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 
wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem 

 cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka 

 wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie 
uzasadnionego interesu,  



 

            

 ograniczenia wykorzystania danych osobowych dziecka, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy 
to jednak przechowywania danych osobowych dziecka) w sytuacjach, gdy:  

 kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, 

 kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych, 

 nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
przysługujących dziecku, 

 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka; 

 otrzymania danych osobowych dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych 
osobowych; masz również prawo do żądania, by dane osobowe dziecka zostały przesłane przez nas bezpośrednio 
takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych dziecka 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP). 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem danych dziecka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie 
Prezesa Urzędu. 

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z Chorągwią albo bezpośrednio z wyznaczonym 
przez Chorągiew inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, podanych w karcie i ankiecie zgłoszeniowej na 
potrzeby organizacji gry miejskiej „Niepokonani 1939-1945”. 

 

 _________________________ 
[czytelny podpis rodzica/opiekuna  

obejmujący imię i nazwisko] 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE  

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z Chorągwią  albo bezpośrednio z wyznaczonym przez 

Chorągiew  inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Chorągiew danych osobowych mojego dziecka 
obejmujących jego wizerunek w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej 
i promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych dziecka, na które wyrażam zgodę, 
obejmuje rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na obrazach, w tym obrazach 
ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w  imprezie, w formie 
wypoczynku lub w innej formie pracy jednostek ZHP, w następujący sposób: 

 zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

 nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku; 

 publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w 
aplikacjach mobilnych; 

 rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej; 

 publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie 
egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny. 

 
 

________________________________ 

miejscowość, data 

 

_________________________________________ 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 



 

            

 

 

 

Załącznik nr 2. – Dla pełnoletniego uczestnika gry miejskiej 

„Niepokonani 39-45”. 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 Droga Uczestniczko/Uczestniku! 

W związku z organizacją gry miejskiej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zawarte w karcie i ankiecie zgłoszeniowej.  

Kto jest kim? 
Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest:  

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (zwana dalej "Chorągwią"). 
 
Jak się z nami skontaktować? 

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych: 

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka  
ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce 

tel. 41 344 65 55 

e-mail: kielecka@zhp.pl 

Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych:  

Związek Harcerstwa Polskiego 

tel.  + 48 888 942 222  

fax: +48 22 339 0606 

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl  

 

 
Po co nam Twoje dane osobowe ? 
Dane osobowe są potrzebne w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia gry miejskiej „Niepokonani 1939-1945” oraz dla celów informacyjnych, 
kontrolnych i sprawozdawczych.  Ponadto wykorzystujemy Twój wizerunek, abyśmy mogli opracować dokumentację fotograficzną różnych 
przejawów życia harcerstwa, a także materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne oraz abyśmy mogli rozpowszechniać te materiały. 
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe będą ujawnianie w zakresie realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w tym organom 
nadzorczym oraz organom kontrolnym. A także odpowiednim służbom ratowniczym, medycznym oraz przedstawicielom władz publicznych 
uprawionym do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami. 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji gry, promocji wyników oraz informowania o przebiegu gry. Jak również w okresie 
dopełnienia obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych. 

  Jakie prawa Ci przysługują? 
Masz prawo w każdej chwili:  

 wycofać zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji gry. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych 
negatywnych konsekwencji, uniemożliwia jednak dalszy udział w grze miejskiej „Niepokonani 1939-1945”.  

 wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia 
sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad 
interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy 
prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.  

Ponadto, masz prawo do żądania:  

 dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz 
do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane 
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je 
pozyskaliśmy;  

 sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 

 usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli:  
o Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane 

albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem 
o cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych  
o wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie 

uzasadnionego interesu,  

 ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak 
przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach, gdy:  
o kwestionujesz prawidłowość danych osobowych  
o kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;  
o nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
o wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych; 



 

            

 otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, 
by dane osobowe  zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 
dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu 
ZHP). 

 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych,  podanych w karcie i ankiecie zgłoszeniowej na potrzeby organizacji gry miejskiej „Niepokonani 
1939-1945”. 

 

 _________________________ 
[czytelny podpis uczestnika  
obejmujący imię i nazwisko] 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE  

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z Chorągwią  albo bezpośrednio z wyznaczonym przez Chorągiew  

inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Chorągiew moich danych osobowych obejmujących 
mój wizerunek w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. 
Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam zgodę, obejmuje 
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na obrazach, w tym obrazach 
ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w imprezie, w formie 
wypoczynku lub w innej formie pracy jednostek ZHP, w następujący sposób: 

 zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz 
techniką cyfrową; 

 nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia 
wizerunku; 

 publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, 
na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych; 

 rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej; 

 publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku 
albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok 
publiczny. 

 
 

________________________________ 

miejscowość, data 

 

_________________________________________ 

podpis pełnoletniego uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

 
 

 


