„

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr2 do regulaminu konkursu plastycznego
promującego obszar LGD – Powiat Niżański
„Maskotka Powiatu Niżańskiego”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przeniesienie autorskich praw majątkowych
(dot. autorów prac, którzy nie ukończyli 18 roku życia)
Wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatorów konkursu całości praw
majątkowych do projektu maskotki powiatu niżańskiego.
Ja, niżej podpisany.......................................................................................................................
jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu
.................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
1. Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do organizowanego przez Stowarzyszenie
„Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz Powiat Niżański konkursu plastycznego promującego
obszar LGD „Maskotka Powiatu Niżańskiego” praca jest wynikiem własnej twórczości
………………………………………………………... (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.
2. Niniejszym wyrażam zgodę w zakresie przeniesienia na Stowarzyszenie „Niżańskie
Centrum Rozwoju, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, NIP 602 000 11 41, REGON
831365675 oraz Powiat Niżański, Plac wolności 2, 37-400 Nisko, NIP 602 01 21 164,
REGON 830413484, całości majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w konkursie pracy
………………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie używania - wyłączne używanie i wykorzystanie projektu maskotki we
wszelkiej działalności promocyjnej, informacyjnej, reklamowej, edukacyjnej
i wydawniczej prowadzonej przez Organizatorów i podmioty przez nich wskazane,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania projektu
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy,
w jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez

d)

e)

f)
g)
h)

ograniczeń czasowych, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, w tym także
w serwisach multimedialnych,
w zakresie obrotu oryginałem projektu albo egzemplarzami, na których projekt
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo
egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej –
rozpowszechniania w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie,
wystawianie, nadawanie, reemitowanie, odtworzenie, powielanie dowolną techniką,
nieodpłatne dostarczenie egzemplarzy projektu, udzielenie zezwoleń na sublicencyjne
i licencyjne korzystanie z projektu przez osoby trzecie, a także publiczne
udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
w zakresie korzystania z praw pokrewnych do projektu – wprowadzania zmian
i poprawek do projektu,
synchronizacji z innymi projektami,
zamieszczania projektu w katalogach i informatorach.

3) Wyrażam zgodę w zakresie przeniesienia na Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum
Rozwoju” oraz Powiat Niżański prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do wszelkich opracowań zgłoszonej w konkursie pracy, o której mowa powyżej, tj.
prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji
wskazanych w punkcie poprzedzającym.
4) Przenoszę na Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz Powiat Niżański
wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz prawo własności wszystkich egzemplarzy.
5) Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie projektu bez wskazywania imienia i nazwiska
autora oraz do decydowania o jego publicznym udostępnieniu, a także do ingerowania
w integralność i dokonywanie zmian w projekcie.
6) Zostałem/-łam należycie poinformowany/-a, iż za przedmiotowe przeniesienie praw
autorskich nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie za przedmiotowe
przeniesienie praw autorskich zawarte jest w wartości nagrody przyznanej uczestnikowi
konkursu.
7) Zostałem/-łam poinformowany/-a o tym, iż Organizatorzy konkursu plastycznego
zastrzegają sobie prawo do zawarcia umowy o przeniesieniu praw autorskich z wybranymi
uczestnikami oraz zobowiązuję się do zawarcia takiej umowy w terminie późniejszym, na
warunkach oraz w zakresie pól eksploatacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.
8) W chwili złożenia oświadczenia pozostaję uprawnionym do składania w imieniu
wskazanego powyżej dziecka oświadczeń woli w zakresie objętym treścią niniejszego
oświadczenia.

………………….…….…………………
Data i czytelny podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

