Załącznik nr 1 – Oświadczenia dla Laureata

DANE OSOBOWE LAUREATA

Imię:………………………………………………………….
Nazwisko:………………………………………………….
Data urodzenia:…………………………………………
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………............................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres do wysyłki nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż adres zamieszkania):
………………………………………………………………….............................................................................................
.................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

…………………………………………………………………..
podpis

Oświadczam, iż przygotowane przeze mnie Zgłoszenie konkursowe zostało wykonane samodzielnie
i/lub przysługuje mi pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia oraz ponoszę wobec Organizatora
pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy moje Zgłoszenie konkursowe lub stworzona praca będzie
naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

……………………………………………………………………
podpis

Ja, niżej podpisany/a [imię i nazwisko, data urodzenia]:
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…….....
Udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji do zgłoszonego przez siebie w Konkursie Zgłoszenia
konkursowego, zwanego dalej „Utworem”, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, wraz
z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili
udzielenia licencji, w tym:
a) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w
serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
d) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we
wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej,
kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w
serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach
promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,
e) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z
opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie.

…………………………………………………….
podpis

