Regulamin
1. Marsz Pamięci 22 lipca odbywa się w rocznicę rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej
getta warszawskiego, jego organizatorem jest Żydowski Instytut Historyczny im.
Emanueal Ringelbluma w Warszawie. W tym roku przypadka jego dziewiąta edycja.
2. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną formuła tegorocznego Marszu została
zmieniona. Uczestnik/uczestniczka Marszu będzie mógł samodzielnie i w dogodnym
czasie przejść opracowaną przez ŻIH trasę. W tym roku zachęcamy do nagrania
telefonem, aparatem lub innym narzędziem swojego przejścia bądź jego fragmentów i
przesłania ich do ŻIH.
3. Nagrania przesłane powinny być na następujący adres: promocja@jhi.pl.
4. Termin nadsyłania nagrań od 22 lipca do 31 sierpnia br.
5. Nagrania zostaną zmontowane i wykorzystane w materiale filmowym, w który zostanie
zaprezentowany w Internecie w połowie września br. i będzie podsumowaniem
tegorocznego Marszu.
6. Informujemy, że z chwilą przesłania do ŻIH nagrania jego nadawca akceptuje niniejszy
Regulamin przenosząc na ŻIH autorskie prawa majątkowe do przesłanego utworu w
zakresie:
a) wykorzystywania na stronach internetowych i w mediach społęcznościowych ŻIH,
b) publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) wykorzystywania nagrania w nagraniach multimedialnych,
d) wykorzystywania do wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych ŻIH
związanych z Marszem Pamięci,
e) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu;
f) publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;
7. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., nadawca wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez ŻIH
przesłanego materiału, zawierającego jego utrwalony wizerunek w zakresie obejmującym
obróbkę i powielanie wykonanego nagrania, rozpowszechniania za pośrednictwem
mediów elektronicznych i drukowanych, w tym w szczególności: na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych prowadzonych przez ŻIH oraz w
publikacjach wydawanych przez ŻIH, a także we wszelkich innych działaniach
informujących o Marszu Pamięci 22 lipca i promujących Marsz Pamięci 22 lipca oraz
działalność statutową ŻIH.
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