Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych uczestnika
sporządzone w _____________________ dnia _____________________roku
Ja, niżej podpisany/a ____________________________________________, zamieszkały/a
w ______________________________________________________, działając w imieniu mojego
dziecka:

________________________________________________________,

zamieszkałego

w ________________________________________________________________,
1. Przenoszę z dniem podpisania niniejszego oświadczenia na Przedszkole nr 376 z Oddziałami
Integracyjnymi w Warszawie, Admiralska 17, 00 – 910 Warszawa,
nieodpłatnie wszelkie majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej wytworzonej na potrzeby
konkursu
na
logo
dla
Przedszkola
nr
376
z
Oddziałami
Integracyjnymi
w Warszawie („Praca Konkursowa”), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych
w chwili podpisywania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym w szczególności na
następujących:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Pracy Konkursowej;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż̇ określony w lit. b powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
2. Udzielam także zezwolenia na wykorzystanie przez Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
w Warszawie praw autorskich do Pracy Konkursowej, w tym do prawa do wykonywania opracowań,
przeróbek, adaptacji, wprowadzania zmian do Pracy Konkursowej oraz korzystania i rozpowszechniania nią,
w tym dalszego ich przenoszenia na osoby trzecie.
3. Zapewniam w imieniu uczestnika, że ani uczestnik, ani żadne inne osoby, którym przysługują autorskie
prawa osobiste do Pracy Konkursowej, nie będą wykonywać tych praw wobec Organizatora.
4. Oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są ograniczone prawami osób
trzecich, a także, że mogę rozporządzać prawami autorskimi do Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym
do złożenia niniejszego oświadczenia.
5. Oświadczam, iż̇ przeniesienie praw do Pracy Konkursowej obejmuje prawo do rozporządzania
i korzystania z w/w praw i udzielonych zgód oraz przeniesienia lub przekazania tych praw/zgód osobom
trzecim.
6. Przeniesienie praw oraz udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym oświadczeniu następuje
nieodpłatnie oraz nie przysługuje mi oraz mojemu dziecku jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu.
Jednoczenie oświadczam, iż̇ w przyszłości nie wystąpię ̨ oraz moje dziecko nie wystąpi z jakimikolwiek
roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko Organizatorowi lub innemu
podmiotowi, który wykorzystał nabyte prawa na podstawie i zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

_______________________________________
Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika

