
Załącznik Nr 1  
do Regulaminu udostępniania wizerunków obiektów  

Muzeum Miasta Gdyni 
z dnia 15 stycznia 2015 r.  
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..............………………………….. 
                                                                                   Miejscowość, data 
 
 

Muzeum Miasta Gdyni  
ul. Zawiszy Czarnego 1 
81-374 Gdynia 

 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU OBIEKTU 

 
1. Zamawiający: ……………………………………………………………..............………………… 
                                                            imię i nazwisko / pełna nazwa 
 
2. Adres zamieszkania / siedziby: ……………………………………..............……………………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
                                                  (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 
 
3. Miejsce rejestracji prowadzonej działalności i numer (dotyczy osób prawnych): 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
 
4. NIP (dotyczy osób prawnych) ..................................................................  
    PESEL (dotyczy osób fizycznych) ........................................................... 
 
5. Telefon kontaktowy, adres e-mail: 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
 
6. Opis zamówionego wizerunku obiektu (autor, tytuł, numer inwentarzowy): 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
 
7. Sposób wykorzystania wizerunku obiektu:  
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 

 
8. Sposób udostępnienia wizerunku obiektu (zaznaczyć kwadraty odpowiadające treści wniosku): 

  8.1. w formie elektronicznej wykonanej przez MMG (fotografia / skan, format / parametry) 
………………………………….............………......……………………………………………… 

        ………………………………….............………......……………………………………………… 
        ………………………………….............………......……………………………………………… 

  8.2. umożliwienie fotografowania i filmowania obiektu (opis, planowana data, godzina) 

………………………………….............………......……………………………………………… 
        ………………………………….............………......……………………………………………… 
        ………………………………….............………......……………………………………………… 

9. Wniosek o udzielenie prawa na jednorazowe wykorzystanie wizerunku obiektu (licencji) na 
następujących polach eksploatacji w rozumieniu art. 41 ust. 2 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.:  
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
……………………………………………………………………………..............……….....………… 
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10. Sposób odbioru (zaznaczyć właściwy wybór): 
10.1. □ osobiście (imię i nazwisko osoby odbierającej) .......................................................................... 

10.2. □ e-mail ..............................................................................................................................  
10.3. □ poczta (adres doręczenia)  ........................................................................................................... 

□ list polecony ekonomiczny  

□ list polecony priorytetowy   

□ przesyłka kurierska  
 
11. Oświadczenia zamawiającego: 
11.1 OŚWIADCZAM , ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ POSTANOWIENIA „REGULAMINU 

UDOSTĘPNIANIA WIZERUNKÓW OBIEKTÓW MUZEUM MIASTA GDYNI”  Z ZAŁĄCZONYM 

„CENNIKIEM OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKÓW OBIEKTÓW MUZEUM MIASTA GDYNI”,  

OPUBLIKOWANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ MUZEUM MIASTA GDYNI 

WWW.MUZEUMGDYNIA .PL. 
Potwierdzam w szczególności akceptację następujących warunków: 
11.1.1. Uzyskanie fotografii, filmu lub innego zapisu, którego przedmiotem jest 

wizerunek obiektu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji 
takiego wizerunku lub innego jego wykorzystania w celach upublicznienia lub 
komercyjnych 

11.1.2. Zamawiający nie ma prawa do wykorzystania wizerunku obiektu w sposób 
odmienny niż określony we wniosku o udostępnienie wizerunku obiektu. 

11.1.3. Udzielenie prawa na wykorzystanie wizerunku obiektu (licencji) następuje w 
zakresie pól eksploatacji wskazanych przez Zamawiającego we wniosku o 
udostępnienie wizerunku obiektu (pkt 9 wniosku). 

11.1.4. Prawo do wykorzystania wizerunku obiektu udzielane jest pod warunkiem 
opatrzenia wizerunku obiektu: opisem tego obiektu oraz wskazaniem właściciela 
przedstawionego obiektu, zgodnie z danymi przekazanymi przez MMG wraz z 
wizerunkiem obiektu. 

11.1.5. Prawo do jednorazowego wykorzystania wizerunku obiektu udzielane jest na 
okres jednego roku, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający nie może 
tego prawa odstępować odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim. 

 
11.2  Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (zaznaczyć właściwy wybór) na przesłanie faktury pro 

forma oraz faktury na następujący adres e-mail ................................................................  

 
12. Podpis Zamawiającego (imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego): 
 
 

......................................................................................……………………………                                           
 
 
CZĘŚĆ WNIOSKU WYPEŁNIANA PRZEZ MUZEUM MIASTA GDYNI 
 
A. numer wniosku ................................................................................................................................. 
B. opis obiektu / właściciel ................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
C. kalkulacja opłat za realizację wniosku ............................................................................................  
D. zgoda na realizację wniosku ............................................................................................................ 
E. planowany termin realizacji wniosku .............................................................................................. 
F. data wykonania wniosku ................................................................................................................. 
G. podpis .............................................................................................................................................. 


