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            ………………….……………………….., dnia ………………… r. 

       (miejscowość)                                                               (data) 

       

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„GMINA CZARNY DUNAJEC – CZTERY PORY ROKU” 

o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz o nieodpłatnym przeniesieniu 

autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu 

 

 
 Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………………………… 

      (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

wyrażam zgodę na Jej/Jego udział w konkursie fotograficznym pn.: „Gmina Czarny Dunajec – Cztery 

Pory Roku” i oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu fotograficznego pn.: 

„Gmina Czarny Dunajec – Cztery Pory Roku”, który akceptuję i zobowiązuje się stosować do jego 

postanowień. 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.),  

a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że praca konkursowa (w dalszej części jako: 

„Praca Konkursowa”) nadesłana na Konkurs fotograficzny pn.: „Gmina Czarny Dunajec – Cztery Pory 

Roku” została stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że ww. Praca Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich  

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również dóbr osobistych 

chronionych prawem. W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić 

wyłączną odpowiedzialność.  

 
Oświadczam, iż z chwilą doręczenia Pracy Konkursowej Organizatorowi Konkursu, 
Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora Konkursu do 
nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na 
następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora Konkursu; 
2) wystawienia Pracy Konkursowej w ramach wystawy pokonkursowej; 
3) umieszczenia reprodukcji Pracy Konkursowej w katalogu prezentującym Prace 

Konkursowe Uczestników, który będzie rozprowadzany przez Organizatora. 
 
Oświadczam niniejszym, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu i w przypadku gdy Praca 
Konkursowa mojego dziecka znajdzie się wśród czternastu premiowanych miejsc, o których 
mowa w §6 Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Gmina Czarny Dunajec – Cztery Pory 
Roku” nieodpłatnie przenoszę na Organizatora Konkursu – Gminę Czarny Dunajec (ul. Józefa 
Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. 
Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami 
osób trzecich: 
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I. autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i na dowolnym nośniku informacji, 

w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

2) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Praca Konkursowa została 

utrwalona, w tym najem, dzierżawę oraz użyczenie oryginału lub egzemplarzy, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, systemów operacyjnych, do sieci teleinformatycznej 

i informatycznej (otwartych i zamkniętych), w tym w sieci Internet (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, Twitter), 

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie 

dowolną techniką, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) nadanie za pomocą wizji, 

6) dokonywanie przeróbek, 

7) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub dowolnych fragmentach, 

8) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

II. prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej (w tym 

m.in.: przeróbek, adaptacji, opracowań) na polach eksploatacji opisanych w punkcie I. powyżej. 

 

Ponadto oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej i prawa 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do niej jest nieograniczone terytorialnie ani 

czasowo. Organizator Konkursu – Gmina Czarny Dunajec oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Czarny Dunajec może wykorzystywać Pracę Konkursową we wszystkich mediach, na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator 

Konkursu – Gmina Czarny Dunajec oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ma prawo 

udzielać licencji do korzystania z Pracy Konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez Nią 

określonych, jak również przenosić na osoby trzecie prawa autorskie majątkowe do Pracy 

Konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy 

Konkursowej. Upoważniam również Organizatora Konkursu – Gminę Czarny Dunajec oraz Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy 

Konkursowej, według potrzeb Organizatora Konkursu wynikających z przyjętego przez Niego sposobu 

ich rozpowszechniania dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności 

do:  

1) decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa, 

2) decydowania o rozpowszechnianiu całości lub części Pracy Konkursowej, samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; 

jak również gwarantuję, iż twórca nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Pracy 

Konkursowej w sposób ograniczający Organizatora Konkursu lub następców w jego uprawnieniach 

w wykonywaniu praw przyznanych im mocą niniejszego oświadczenia. 

 

Oświadczam, iż o ile w wypadku naruszenia powyższych oświadczeń jakakolwiek osoba trzecia zgłosi 

roszczenia lub zarzuty wobec Organizatora Konkursu dotyczące eksploatacji ww. utworów lub treści 

zgodnie z Regulaminem Konkursu lub niniejszym Oświadczeniem, podejmę niezbędne kroki dla 

ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolnię Organizatora Konkursu 
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z odpowiedzialności oraz pokryję wszelkie koszty Organizatora Konkursu powstałe z tego tytułu (w 

tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub 

zarzutów. 

 

W przypadku uzyskania jednego z czternastu premiowanych miejsc w Konkursie, 
zobowiązuje się w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników 
konkursu do dokonania wszelkich niezbędnych czynności, mających na celu skuteczne 
przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do Pracy 
Konkursowej, w tym do zawarcia z Organizatorem Konkursu pisemnej umowy 
przenoszącej te autorskie prawa majątkowe, pod rygorem utraty prawa do nagrody 
przewidzianej w Regulaminie Konkursu.   
 
 

________________________________________________________ 
(miejscowość, data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu) 

 

 

 


