
 

                                                                         Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

                                               OŚWIADCZENIE  

 (wypełnia uczestnik konkursu/ wszyscy członkowie zespołu projektowego) 

1. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu  

2. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przekazanych materiałów. 

3. Oświadczam, że jestem autorem (autorką) zgłoszonej do Konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.u. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby Konkursu oraz w 

celach marketingowych Organizatora i Partnerów Konkursu. 

5. Zobowiązuję się nie upubliczniać niniejszej koncepcji  do czasu rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

6. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, z chwilą wypłaty nagrody, przekazuję 

Organizatorowi prawa autorskie majątkowe do mojej pracy konkursowej, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

i zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie. 

7. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, z chwilą wypłaty nagrody zezwalam 

Organizatorowi na dokonywanie opracowania mojego utworu, w tym na zmianę 

Koncepcji i ingerencję w jego treść i zrzekam się prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia w tym zakresie. 

8. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, z chwilą wypłaty nagrody przenoszę na 

Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

oraz udzielam Organizatorowi zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowania utworu i zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia w tym 

zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  …………………………………………………… 

                 Czytelny podpis autora pracy/ 

               Podpisy wszystkich członków zespołu projektowego 


