Warszawa, ………………2017 r.

WYSTAWA PROJEKT WARSZAWIAK
REGULAMIN
ZGODA NA EKSPOZYCJE PROJEKTU I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Firma / Projektant ………………………………………………………………………..……….
z siedzibą w …………………………….. KRS …………………. NIP……………………..
wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego oraz prezentowanych projektów przez
Organizatorów Wawa Design Festiwal 2017 na rzecz wystawy Projekt Warszawiak.
1. Wizerunek / projekt wykorzystany zostanie:
• w mediach elektronicznych, prasie, radio i TV w tym mediach obejmujących patronatem
medialnym Wawa Design Festiwal,
• w mediach społecznościowych związanych z Wawa Design Festiwal,
• w broszurach, ulotkach, gazetkach itp. informujących o Wawa Design Festiwal 2017 oraz
wystawie Projekt Warszawiak,
• na wystawie Projekt Warszawiak gdzie firma/projektant ………….……………….
udostępni projekt/produkt, fotografie produktu oraz opis produktu, które organizatorzy
wykorzystają jako eksponat na wystawie Projekt Warszawiak.
2. Projekt/produkt zostanie pokazany na wystawie Projekt Warszawiak w dniach 9-17 września
2017 + dni montażowe w Centrum Kreatywności Targowa, Warszawa ul. Targowa 56.
3. Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą i Regulaminem nie narusza dóbr
osobistych osób trzecich ani innych praw związanych z prawami autorskimi oraz
z udostępnionym projektem.
4. Organizatorzy Wawa Design Festiwal mogą przenieść na inne podmioty prawo do korzystania
z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji Wawa Design
Festiwal 2017 i wystawy Projekt Warszawiak.

5. Firma/projektant oświadcza, że niniejszą zgodę na wykorzystywanie wizerunku oraz na
udostępnienie fotografii produktu, produktu i informacji o produkcie udziela nieodpłatnie.
6. Firma / Projektant jest zobowiązany do dostarczenia projektu/produktu wraz z opisem
przygotowanym według WZORU, który stanowi załącznik nr 1 (wym. 40x40 cm)
w jęz. polskim i angielskim na miejsce wystawy Projekt Warszawiak (Centrum Kreatywności
Targowa, Warszawa ul. Targowa 56) w dniu 6 września 2017 w godz. 15:00 – 18:00
i odebrania w dniu 18 września 2017 w godz. 15:00 – 18:00.
Organizatorzy Wawa Design festiwal 2017 nie ponoszą odpowiedzialności za nieodebrane
w wyznaczonym terminie projekty/produkty.

Kontakt do firmy/projektanta:
imię i nazwisko:…........................................................................
tel.: ……………………………
e-mail: …………………………………..

podpis………………………………….

Warszawa…..…………….2017

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR OPISU DO PROJEKTU

Specyfikacja:
Druk na piance PCV / 300 mm
Format pianki: 40 x 40 cm
Marginesy: 200 mm
Logo Wawa Design Festiwal w prawym dolnym rogu opisu.
Logotyp w formatach odpowiednich do druku zostanie przesłany po przyjęciu projektu na wystawę.
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