
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ
O NIEODPŁATYM PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJTĄTKOWYCH

DO PRACY KONKURSOWEJ I JEGO WARUNKACH

Ja, niżej podpisany/na ……………………………… (imię i nazwisko) niniejszym przenoszę na
Fundację Instytut Poznański z siedzibą w Poznaniu całość autorskich praw majątkowych
do wykonanych przeze mnie prac konkursowych pt.:

1.……………………………………………………………………….. oraz

2. ……………………………………………………………………….

1. Przejście autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia prac konkursowych — prawo do

wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym
drukarską (drukowanie), reprograficzną (kopiowanie), zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, przenoszenia na nośnikach elektronicznych;

c) w zakresie obrotu oryginałami lub egzemplarzami pracy konkursowej —
prawo do wprowadzenia do obrotu w jakiejkolwiek formie, w tym także do
użyczenia czy najmu oryginałów lub egzemplarzy pracy konkursowej;

d) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym na
przykład CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji realizowanych na podstawie
pracy konkursowej lub z jej wykorzystaniem;

e) wszelkiego rozpowszechniania, publicznego wystawienia, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzania zapisów pracy
konkursowej do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w
tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internetu i udostępniania ich
użytkownikom takich sieci;

f) przekazywania lub przesyłania zapisów pracy konkursowej pomiędzy
komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi
odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;

g) publicznego udostępniania pracy konkursowej, w tym w trakcie prezentacji i
konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
telekomunikacyjnych i komputerowych;

h) wszelkiego możliwego przystosowywania, dokonywania zmian, adaptacji,
poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań pracy
konkursowej, nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata
indywidualnego charakteru pracy konkursowej;

i) wykorzystania pracy konkursowej i jej modyfikacji oraz adaptacji we
wszelkiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym
reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej
(outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w
mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, kalendarzach, posterach,



biuletynach nowości filatelistycznych, kartach pocztowych oraz innych
akcesoriach reklamowych;

j) trwałego zwielokrotniania pracy konkursowej w całości lub części
jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla
wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
pracy konkursowej niezbędne jest jej zwielokrotnienie.

2. Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie
prawami zależnymi do dzieła, w tym przenosi na Organizatora wyłączne prawa do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia
wszelkich praw nabytych na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie wraz
z prawem dokonywania w nich zmian, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w pkt. 1 a także udzielania licencji i sublicencji osobom trzecim.

3. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zezwolenia na korzystanie i
rozpowszechnianie utworów zależnych, powstałych w oparciu o pracę
konkursową.

4. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia przez
pracę konkursową przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od tych roszczeń.

………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………….
(imię i nazwisko)*

*jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, oświadczenie powinno zostać
wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu, wraz z
poniższym oświadczeniem:

Ja, niżej podpisany ………………………………………….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego) jako rodzic/opiekun prawny autora ww. prac konkursowych wyrażam zgodę
na przejście autorskich praw majątkowych autora ww. prac konkursowych na
Organizatora na warunkach określonych w pkt. 1-4.

………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/

opiekuna prawnego*)


