Regulamin Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
ŚDTM 2018
28.09.2018 r.
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to dzień symboliczny. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć
tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi
doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Osoba, która w tym dniu
zda egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskuje tytuł:
Ekspert Tabliczki Mnożenia
§1. Definicje
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie
rozumieć:
a. ŚDTM 2018 – organizowana przez Organizatora Głównego akcja VII Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia, która odbędzie się na całym świecie w dniu 28 września 2018 r.
b. Organizator Główny - Mateusz Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą „Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski”, z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Dąbrowskiego 81/85, adres: 60-529 Poznań, NIP 673-188-65-47, REGON: 361172253,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju.
c. Organizator Lokalny – podmiot organizujący w szkole obchody ŚDTM 2018 na podstawie
stosownej licencji od Organizatora Głównego. Organizatorem Lokalnym mogą być
również organizacje pozarządowe.
d. Serwis – serwis internetowy ŚDTM 2018 prowadzony przez Organizatora Głównego pod
adresem: http://www.wmtday.org.
e. Regulamin – niniejszy regulamin organizacji ŚDTM 2018 , będący jednocześnie
regulaminem świadczenia przez Organizatora Głównego usług drogą elektroniczną oraz
regulaminem wysyłania zdjęć i filmików z przebiegu akcji.
f. Konto – zbiór informacji na temat Organizatora Lokalnego zapisany w ramach Serwisu, do
których dostęp uzależniony jest od podania hasła ustalonego przez Organizatora
Lokalnego.
g. Koordynator – osoba, która zajmuje się organizacją ŚDTM 2018 u Organizatora Lokalnego.
h. Materiały – zamieszczone w Serwisie i dostępne dla Organizatorów Lokalnych materiały
związane z organizacją i przeprowadzeniem ŚDTM 2018 , w tym: (i) wzory imiennej
legitymacji Eksperta Tabliczki Mnożenia; (ii) wzory identyfikatorów dla Koordynatorów,
asystentów i egzaminatorów; (iii) plakat promujący ŚDTM 2018 ; (iv) scenariusze
obchodów ŚDTM 2018 ; (v) formularz sprawozdania z przeprowadzenia ŚDTM 2018 u
Organizatora Lokalnego; (vi) dyplom za udział w ŚDTM 2018 .

i.

Egzaminator – osoba, która przeprowadza egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia.
Najczęściej są to uczniowie, którzy rok wcześniej poznali tabliczkę mnożenia. W takim
przypadku starsi lub dorośli nadzorują przebieg egzaminu.
j. Komisja Egzaminacyjna – 2 lub więcej Egzaminatorów, wśród których jeden jest
kierownikiem komisji (najlepiej, gdy jest to osoba pełnoletnia).
k. Patrol Egzaminacyjny – 2 wolontariuszy, w tym dowódca (osoba pełnoletnia) i
Egzaminator. Dowódcą może być rodzic Egzaminatora. Dowódca opiekuje się
Egzaminatorem .
l. Medialny Patrol Egzaminacyjny – Patrol Egzaminacyjny, w którym dowódcą jest redaktor
telewizyjny lub radiowy.
m. Ekspert Tabliczki Mnożenia – osoba, która zda egzamin z tabliczki mnożenia w trakcie
obchodów ŚDTM 2018 .
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Dane kontaktowe Organizatora Głównego:
a. adres pocztowy
Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski
ul. Dąbrowskiego 81/85
60-529 Poznań
b. adresy email
info@kartygrabowskiego.pl, info@wmtday.org (w kwestiach związanych z organizacją
ŚDTM 2018)
c. numer telefonu:
+48 696 035 324, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 (opłata jak za
zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego
korzysta dzwoniący).
2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, nieprzerwanie na stronie internetowej
www.wmtday.org w sposób umożliwiający Organizatorom Lokalnym oraz Koordynatorom jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
3. Regulamin określa m.in.:
a. zasady udziału w ŚDTM 2018 oraz jego przebieg;
b. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
c. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
d. prawa i obowiązki Organizatora Głównego i Organizatorów Lokalnych związane z
świadczeniem usług drogą elektroniczną;
e. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
f. tryb postępowania reklamacyjnego;
g. zasady korzystania przez Organizatora Głównego z przesłanych przez Koordynatora zdjęć
i filmików uwieczniających przebieg ŚDTM 2018 , w tym utrwalonych w nich wizerunków,
głosów i wypowiedzi.
§ 3 Udział i przebieg ŚDTM 2018
1. Uczestnictwo w ŚDTM 2018 jest bezpłatne.
2. ŚDTM 2018 mogą przeprowadzić Organizatorzy Lokalni, którzy otrzymali stosowną licencję od
Organizatora Głównego.
3. Jak uzyskać licencję Organizatora Lokalnego?
W celu uzyskania licencji należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie.
Organizator Główny w ciągu 72 godzin wyśle za pośrednictwem poczty email odpowiedź
potwierdzającą nadanie licencji, ewentualnie odmowę z uzasadnieniem takiej decyzji. Termin
na wypełnienie formularza rejestracyjnego upływa w dniu 21 września o godzinie 22:00.
4. Prawa i obowiązki Organizatorów Lokalnych:

a.
b.
c.
5.

6.

7.

8.

9.

mają prawo korzystać z logo ŚDTM 2018 oraz Materiałów;
nie mogą organizować jakichkolwiek zbiórek pieniędzy w trakcie ŚDTM 2018 ;
składają sprawozdanie do Organizatora Głównego z przebiegu akcji z informacjami o
liczbie uczestników oraz liczbie osób, które uzyskały status Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Organizator Lokalny może przeprowadzić ŚDTM 2018 zgodnie ze swoim własnym
scenariuszem albo wybrać jeden ze scenariuszy zaproponowanych przez Organizatora
Głównego (propozycje scenariuszy można pobrać z Serwisu). Niezależnie od tego, czy ŚDTM
2018 zostanie przeprowadzony zgodnie ze scenariuszem zaproponowanym przez Organizatora
Głównego, czy też scenariuszem Organizatora Lokalnego, Organizator Lokalny będzie
przestrzegać zasad wskazanych w ustępach 6-11 poniżej.
Miejsca przeprowadzania egzaminów z tabliczki mnożenia:
a.
egzaminy mogą odbywać się zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i poza ich
terenem;
b.
egzamin w placówkach edukacyjnych odbywa się przy stoisku egzaminatorów. Chętni
sami zgłaszają się do egzaminu;
c.
w przypadku egzaminów organizowanych poza terenem placówek edukacyjnych stoisko
egzaminacyjne może znajdować się np. w galeriach handlowych, marketach, w
instytucjach lub na rynku. Patrole Egzaminacyjne mogą spacerować po wybranym
terenie. W takim przypadku dowódca Patrolu Egzaminacyjnego pyta się wybranych
osób, czy chcą zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Organizator Lokalny może wybrać jeden lub więcej z poniższych sposobów przeprowadzenia
egzaminu z tabliczki mnożenia:
a.
Losowanie pytań. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje losy z pytaniami na karteczkach
papieru.
Wariant łatwy: na przykład: 6 x 8 = ?
Wariant trudniejszy: na przykład: 8 x ? = 56; 54 : 9 = ?; 48 : ? = 6; ? : 7 = 7.
Wariant trudny: na przykład: 56 = a x b dla a, b < 10; a x b = 40 dla a, b ≤ 10.
Osoba egzaminowana losuje pytania.
b.
Odpytywanie ustne. Egzaminator zadaje pytania ustnie z tabliczki mnożenia.
Egzaminowany podaje odpowiedzi ustnie lub wpisuje odpowiedzi na losie.
c.
Arkusze egzaminacyjne. Komisja Egzaminacyjna na kartkach papieru przygotowuje 10
pytań z tabliczki mnożenia. Egzaminowany wpisuje odpowiedzi do arkusza
egzaminacyjnego.
d.
Podawanie odpowiedzi na pokazane karty matematyczne „Tabliczka mnożenia”. W
tym wariancie potrzebne są karty matematyczne Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”.
Egzaminator powinien wybrać karty z trudnymi przypadkami tabliczki mnożenia. Na
przykład:
Karta czarna: „8*7=7*8. Odpowiedź: 56
Karta czerwona: „56”. Odpowiedź: 8 * 7 lub 7 * 8.
e.
Gry matematyczno-sportowe: „Piłkarz matematyk”, „Królowa skakanki”.
Scenariusze tych gier udostępni Organizator Główny.
Ceremonia nadawania tytułu Eksperta Tabliczki Mnożenia. Osobie, która zdała egzamin z
tabliczki mnożenia Egzaminator nadaje ustnie tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Nadając tytuł
można posłużyć się np. formułą: „Gratuluję. Zdała Pani egzamin. Nadaję Pani tytuł: Eksperta
Tabliczki Mnożenia”. Następnie Egzaminator i Ekspert Tabliczki Mnożenia wykonują jeden z
gestów: przybijają piątkę lub przybijają żółwika.
Reguły obowiązują podczas egzaminu z tabliczki mnożenia:
a.
Egzaminator może zadać 5 pytań w przypadku, gdy korzysta ze sposobów
przeprowadzenia egzaminu wskazanych w ust. 7 lit. a-d.
b.
W przypadku przeprowadzania egzaminu zgodnie ze sposobem wskazanym w ust. 7 lit.
e liczbę pytań egzaminacyjnych określają reguły realizowanej gry.
c.
Podczas egzaminu obowiązują zasady fair-play: nie można podpowiadać, ani ściągać.

d.

Osoba, która uzyskała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia zdając egzamin w jeden ze
sposobów wskazanych w ust. 7 nie musi być ponownie egzaminowana w trakcie ŚDTM
2018 .
10. Nagrody:
a.
Organizatorzy Lokalni, którzy prześlą sprawozdanie z ŚDTM 2018 otrzymają drogą
elektroniczną, poprzez stronę www.wmtday.org – Strefa Organizatorów, dyplomy z
podziękowaniami za organizację ŚDTM 2018 .
b.
Organizator Lokalny może samodzielnie, we własnym zakresie, pozyskać dla
uczestników ŚDTM 2018 gadżety reklamowe. Wówczas na gadżetach należy umieścić
naklejkę z napisem „Ekspert Tabliczki Mnożenia”.
c.
Organizator Lokalny może samodzielnie, we własnym zakresie przygotować legitymacje
Eksperta Tabliczki Mnożenia dla tych osób, które zdały egzamin z tabliczki mnożenia.
Wzór takiej legitymacji można otrzymać od Organizatora Głównego.
11. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem przez Organizatora Lokalnego ŚDTM 2018
ponosi Organizator Lokalny.
§ 4 Usługi elektroniczne świadczone przez Organizatora Głównego
1. Organizator Główny świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi (dalej
łącznie „Usługi”):
a.
umożliwia założenie konta w Serwisie, na którym zgromadzone będą dane wymienione
w ust. 2 pkt. b (dalej: „Konto”);
b. umożliwia zapoznanie się z Materiałami, a także zapisanie ich na nośniku danych.
2. Procedura utworzenia Konta jest następująca:
a. W celu rozpoczęcia procedury zakładania Konta należy kliknąć na guzik Rejestracja na
stronie głównej Serwisu.
b. W formularzu rejestracyjnym, który wyświetli się po kliknięciu na powyższy guzik należy
podać: (i) dane Organizatora Lokalnego; (ii) dane Koordynatora; (iii) dane zastępcy
Koordynatora (fakultatywne); (iv) login i hasło.
c. Na adres email zamieszczony w sekcji dane Organizatora Lokalnego w formularzu
rejestracyjnym zostanie wysłany email z linkiem, który należy kliknąć w celu
potwierdzenia założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia założenia Konta pomiędzy
Organizatorem Głównym a Organizatorem Lokalnym zawarta zostaje umowa na
świadczenie Usług.
3. Po zalogowaniu się na Konto Organizator Lokalny ma możliwość:
a.
zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt b oraz hasła do Konta;
b. zapoznać się z Materiałami oraz zapisać je na dowolnym nośniku danych.
Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie Usług Organizator Główny udziela Organizatorowi
Lokalnemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów w celu przeprowadzenia
obchodów ŚDTM 2018 poprzez: (i) ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; (ii) ich
rozpowszechnianie: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie. Licencja
wygasa z chwilą zakończenia obchodów ŚDTM 2018 .
4. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony. Zarówno Organizator
Główny, jak i Organizator Lokalny mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze
skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie. Organizator Lokalny może wypowiedzieć
umowę w szczególności wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres email
info@wmtday.org.
5. Reklamacje dotyczące Usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu,
należy wysyłać na adres email: info@wmtday.org, zgłaszać telefonicznie pod numerem
telefonu: +48 696 035 324 lub wysyłać pisemnie na adres wskazany w § 2 ust 1 lit. a.
Reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Organizatora Lokalnego, adres email do

korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja zostanie
rozpatrzona przez Organizatora Głównego w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
6. Osoba uzupełniająca dane w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że:
a. dane podane w formularzu są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie
naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich; oraz
b. nie istnieją przeszkody ku temu, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usług.
1.

2.

3.

4.

§ 5 Zasady świadczenia i korzystania z Usług
Do korzystania z Usług niezbędne są:
a. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;]
b. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer
w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 45.0. i
wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
c. dostęp do poczty elektronicznej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
Javascript.
Organizator Lokalny obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Organizatora Głównego. Organizator Lokalny zobowiązany jest m.in.
do powstrzymywania się od aktywności, która:
a. mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od
jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość;
b. mogłaby naruszyć dobre imię, wizerunek lub renomę Organizatora Głównego oraz
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Pomimo stosowanych przez Organizatora Głównego zabezpieczeń informuje on, iż
podstawowym zagrożeniem każdego Organizatora Głównego jest możliwość umieszczenia w
jego systemie teleinformatycznym oprogramowania tworzonego w celu wyrządzania szkód. By
uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Organizator Lokalny zaopatrzył komputer, z
którego korzysta kontaktując się z Internetem w program antywirusowy, który będzie stale
aktualizował, niezwłocznie po pojawieniu się na rynku nowych wersji oprogramowania
antywirusowego. Organizator Główny informuje również, że szczególne zagrożenia związane z
korzystaniem z Usług wiąże się z działalnością osób zmierzających do włamania się zarówno do
systemu Organizatora Głównego (np. ataki na jego witryny), jak i Organizatora Lokalnego.
Akceptując treść Regulaminu i dokonując rejestracji, Organizator Lokalny przyjmuje do
wiadomości, że nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej
niepożądanymi działaniami, a Organizator Główny nie może zapewnić Organizatorowi
Lokalnemu całkowitego zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami.
Organizator Główny zastrzega sobie prawo do:
a. zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z
modyfikacją Serwisu,
b. wysyłania na adres poczty elektronicznej Organizatora Lokalnego komunikatów
technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. odmowy świadczenia Usług jeśli Organizator Lokalny narusza Regulamin,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów,
poprzez zmianę Regulaminu.

§ 6 Zdjęcia i filmiki
1. Po przeprowadzeniu ŚDTM 2018 Koordynator może wysłać do Organizatora Głównego
zrobione przez niego zdjęcia oraz nagrane przez niego filmiki (dalej: „Zdjęcia” i „Nagrania”),
uwieczniające przeprowadzoną akcję.

2. Szczegółowe zasady wykorzystania Zdjęć i Nagrań przez Organizatora Głównego, w tym prawa
i obowiązki Organizatora Głównego oraz Koordynatora, określono w Załączniku nr 1 do
Regulaminu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

§ 7 Postanowienia końcowe
Bieżące informacje na temat ŚDTM 2018 zamieszczane będą na stronie głównej Serwisu.
Organizator Główny może wysyłać na adres email podany przez Organizatora Lokalnego
wiadomości email związane z prowadzeniem ŚDTM 2018 i Usługami.
Logo ŚDTM 2018 oraz Materiały nie mogą być wykorzystywane w celu innym niż organizacji
ŚDTM 2018 .
Szczegółowe informacje na temat ŚDTM 2018 można uzyskać u Pana Mateusza Grabowskiego,
Koordynatora Głównego, tel. + 48 696 035 324; email: info@wmtday.org; Skype: wmtdayeng.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2018 r..
Organizator Lokalny zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
O zmianie regulaminu Organizator Lokalny zostanie poinformowany przez umieszczenie przez
Organizatora Głównego na stronie głównej Serwisu odpowiedniego komunikatu odsyłającego
do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta będzie utrzymana przez okres co najmniej 30
dni. Organizator Lokalny zostanie także powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej o
zmianie i konieczności jej akceptacji. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż
na 30 dni przed jej wprowadzeniem. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do
3 dni. Zmiany wchodzą w życie, o ile Organizator Lokalny nie wypowie umowy o świadczenie
Usług w terminie 7 dni od dnia otrzymania emaila z informacją o zmianach wprowadzonych do
Regulaminu.
Organizator Główny ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o
świadczenie Usług, w tym usunąć Konto Organizatora Lokalnego oraz wypowiedzieć licencję
na korzystanie z Materiałów, w przypadku naruszenia przez Organizatora Lokalnego
jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
Organizator Główny zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz
Organizatora Lokalnego, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny
po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.
Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część Regulaminu.
Życzymy miłej i pożytecznej zabawy z tabliczką mnożenia!

Załącznik nr 1
ZGODA NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW ORAZ WIZERUNKU
§1
1. Koordynator wyraża zgodę Organizatorowi Głównemu na wielokrotne (nieograniczone ilościowo)
wykorzystanie Zdjęć i Nagrań, w tym wizerunku, głosu i wypowiedzi Koordynatora utrwalonych w
Nagraniach i Zdjęciach.
2. Organizator Główny uprawniony jest do wykorzystywania Zdjęć i Nagrań, w tym wizerunku, głosu i
wypowiedzi utrwalonych w Nagraniach oraz Zdjęciach wyłącznie w celu promowania i
reklamowania kolejnych edycji Światowego Dna Tabliczki Mnożenia.
3. Zdjęcia i Nagrania, w tym utrwalony na nich wizerunek, głos i wypowiedzi, mogą być
wykorzystywane przez Organizatora Głównego w dowolnym miejscu na świecie przez okres 5 lat d
dnia wysłania Zdjęć i Nagrań Organizatorowi Głównemu na wszystkich znanych w dniu ich
przesłania polach eksploatacji, w szczególności mogą być: (i) utrwalane i zwielokrotniane dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; (ii)
publicznie wyświetlane, odtwarzane, nadawane i reemitowane; (iii) publicznie udostępniane w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. w
Internecie); (iv) rozpowszechniane w mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach,
gazetach itp. Koordynator zgadza się także na tłumaczenie wypowiedzi utrwalonych w Nagraniach
w dowolnej formie (tekstu, podkładu dźwięku), oraz korzystanie i rozpowszechnianie Nagrań wraz
z tłumaczeniem w zakresie wskazanym w pkt (i)-(iv).
4. Wizerunek, głos i wypowiedzi Koordynatora mogą być wykorzystywane w zestawieniu z innymi
wizerunkami, wypowiedziami i głosami służącymi promowaniu i reklamowaniu kolejnych edycji
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
5. Organizator Główny nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Nagrań i Zdjęć, w tym wizerunku,
głosu i wypowiedzi Koordynatora.
6. Koordynator wyraża zgodę: (i) na dokonywanie modyfikacji jego wypowiedzi zamieszczonych w
Nagraniach; (ii) na to, aby w ostatecznych wersjach Nagrań mogła być wykorzystana zarówno
całość, jak i tylko część utrwalonych wypowiedzi Koordynatora; (iii) na przekazanie przez
Organizatora Głównego Zdjęć i Nagrań, w tym utrwalonych na nich wizerunku, głosu i wypowiedzi
wydawcom prasy, podmiotom prowadzącym stacje telewizyjne, radiowe i serwisy informacyjne i
upoważnienie ich przez Organizatora Głównego do wykorzystania Nagrań i Zdjęć (sublicencja), a
także wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w Nagraniach oraz Zdjęciach na cele związane z
promocją i reklamą kolejnych edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Powyższe podmioty
będą mogły korzystać ze Zdjęć i Nagrań, w tym wizerunku, głosu i wypowiedzi na tych samych
warunkach, co Organizator Główny.
7. Udzielenie przez Koordynatora licencji na korzystanie ze Zdjęć i Nagrań, a także zgody na
wykorzystanie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na jego
rzecz, ani rzecz jakiejkolwiek innej osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
§2
1.
Koordynator potwierdza, że rodzice dzieci, których wizerunek został utrwalony w Nagraniach i
Zdjęciach, a także te spośród uwiecznionych dzieci, które ukończyły 13 lat podpisali zgodę na

korzystanie z wizerunku dzieci w celu promowania i reklamowania kolejnych edycji Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia. Wzór formularza zgody znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU

Biorąc pod uwagę to, że:
A. moje dziecko ________________________________________ (imię i nazwisko, PESEL) brało
udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia;
B. obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia zostały uwiecznione na zdjęciach oraz
nagranych filmikach;
C. na niektórych zdjęciach i filmikach utrwalono moje dziecko;
D. Pan Mateusz Grabowski, organizator główny obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia,
planuje wykorzystywać zdjęcia i filmiki z obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w
celu promowania i reklamowania kolejnych edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia;
E. posiadam pełnie praw rodzicielskich w stosunku do niepełnoletniego dziecka;
oświadczam, że wyrażam nieodpłatnie zgodę:
Panu Mateuszowi Grabowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Karty
Grabowskiego Mateusz Grabowski”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 81/85, adres: 60529 Poznań, NIP 673-188-65-47, REGON: 361172253, wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej: „Organizator Główny”)
na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystanie wizerunku, głosu i wypowiedzi mojego
dziecka, utrwalonych w filmikach i zdjęciach z obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (dalej:
„Zdjęcia” i „Nagrania”). Organizator Główny uprawniony jest do wykorzystywania wizerunku, głosu i
wypowiedzi utrwalonych w Nagraniach oraz Zdjęciach wyłącznie w celu promowania i reklamowania
kolejnych edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Zdjęcia i Nagrania, w tym utrwalony na nich wizerunek, głos i wypowiedzi, mogą być wykorzystywane
przez Organizatora Głównego w dowolnym miejscu na świecie przez okres 5 lat od dnia wyrażenia
niniejszej zgody na wszystkich znanych w dniu ich przesłania polach eksploatacji, w szczególności mogą
być: (i) utrwalane i zwielokrotniane dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
cyfrową lub zapisu magnetycznego; (ii) publicznie wyświetlane, odtwarzane, nadawane i reemitowane;
(iii) publicznie udostępniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym (np. w Internecie); (iv) rozpowszechniane w mediach elektronicznych, prasie,
broszurach, ulotkach, gazetach itp.
Jednocześnie zgadzam się na: (i) tłumaczenie wypowiedzi utrwalonych w Nagraniach w dowolnej
formie (tekstu, podkładu dźwięku); (ii) korzystanie i rozpowszechnianie Nagrań wraz z tłumaczeniem
w zakresie wskazanym w akapicie powyżej; (iii) dokonywanie modyfikacji wypowiedzi zamieszczonych
w Nagraniach; (iv) na to, aby w ostatecznych wersjach Nagrań mogła być wykorzystana zarówno całość,
jak i tylko część utrwalonych wypowiedzi; (v) na to, aby wizerunek, głos i wypowiedzi mojego dziecka
mogły być wykorzystywane w zestawieniu z innymi wizerunkami, wypowiedziami i głosami służącymi
promowaniu i reklamowaniu kolejnych edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia; (vi) przekazanie
przez Organizatora Głównego Zdjęć i Nagrań, w tym utrwalonych na nich wizerunku, głosu i
wypowiedzi wydawcom prasy, podmiotom prowadzącym stacje telewizyjne, radiowe i serwisy
informacyjne oraz upoważnienie ich przez Organizatora Głównego do wykorzystania wizerunku, głosu
i wypowiedzi utrwalonych w Nagraniach oraz Zdjęciach na cele związane z promocją i reklamą
kolejnych edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Powyższe podmioty będą mogły korzystać z
wizerunku na tych samych warunkach, co Organizator Główny.

Wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie, wizerunku, głosu i wypowiedzi mojego dziecka zgodnie z
niniejszym zezwoleniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz, na rzecz mojego dziecka,
ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
___________________ PESEL:____________
(podpis rodzica)

W związku z ukończeniem przeze mnie 13 lat również wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego
wizerunku, głosu i wypowiedzi na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu.
_____________________________________
(podpis dziecka)

