
Gdańsk, …………………………………….. 
 

AKREDYTACJA NR ____/2021 
 

ZAWODY VII DEBIUTY & IX MISTRZOSTWA POLSKI W FITNESS SPORTOWYM, 
12-13 CZERWCA 2021, MIEJSKA HALA SPORTOWA (ul. Kołobrzeska 61) w Gdańsku 

 
Umowę zawierają: Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego (NIP 5833016513) 
– organizator zawodów, zwany zamawiającym (kontakt 500 363 355, e-mail: 
biuroafs@gmail.com, FB: www.facebook.com/akademiafitnesskobielak)  
 
Z (imię i nazwisko / nazwa firmy) …………………………………………………………………………….………… 
 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 
 
(telefon) ……………………………………… (e-mail) ……………………….……………………………………………… 
 
(FB/ www/ inne) ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zwanym dalej fotografem/kamerzystą. 
 
1. Strony ustalają, że zdjęcia zostaną wykorzystane do celów promocyjnych dyscypliny 

Fitness Sportowego w tym zawodów VII Debiuty i IX Mistrzostwa Polski z dnia                          
12-13.06.2021. 

2. Fotograf zobowiązuje się przesłać na adres e-mail: biuroafs@gmail.com minimum               
5 zdjęć nie później niż 12 godzin po zakończeniu zawodów, celem publikacji relacji do 
mediów, zaś resztę zdjęć nie później niż 10 dni po zakończeniu zawodów. 

3. Kamerzysta zobowiązuje się przesłać na adres e-mail: biuroafs@gmail.com materiał 
video nie później niż 14 dni po zakończeniu zawodów (lub przekazać pliki inną metodą) 

4. Organizator zawodów zaświadcza, iż każdy zawodnik podpisał dokument RODO oraz 
zgodę na udostępnienie wizerunku, która brzmi „Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i 
materiałów video (wywiady, filmy z występu na scenie, filmy z backstage i inne) z 
wizerunkiem moim oraz mojego dziecka przez organizatora zawodów Stowarzyszenie 
Akademię Fitness Sportowego oraz Partnerów medialnych wyżej wymienionych 
zawodów, które współpracują z organizatorem zawodów.” 

5. Strony ustalają, że inne niezbędne szczegóły będą ustalać na bieżąco celem osiągnięcia 
wspólnego dobra. 

6. Dokument został sporządzony w dwóch takich samych egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
   ____________________________                       ____________________________ 
                  Podpis organizatora                                             Podpis Fotografa/Kamerzysty 
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