
Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 
NA HASŁO PROMUJĄCE MIEJSCOWOŚĆ SMOLEC

DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej przeze mnie do konkursu pracy – hasła 

promującego miejscowość Smolec, oraz że praca ta nie narusza praw osób trzecich, ani 
bezwzględnie  obowiązujących przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku 
zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną przeze mnie pracą. 
Świadomy/-a jestem również, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do pracy, jak i 
naruszenie przez pracę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praca zostanie 
wykluczona z Konkursu.

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie publiczności mojej pracy dla celów przeprowadzenia 
Konkursu, jak również przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu – Towarzystwo 
Przyjaciół Smolca – wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy, w tym 
wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia 
praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do dokonywania w nim zmian oraz do 
nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych 
w  art. 50 ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 
r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z 
działalnością promocyjną i reklamową w tym praw do:
a) używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, 

informacyjnej dotyczącej miejscowości;
b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami również poprzez dokonywanie 

zapisu prac na nośnikach elektronicznych, publicznego wystawiania, wyświetlania na 
wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, nadawania w mediach w tym sieci Internet;

c) wprowadzania do obrotu i dystrybucji;
d) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

3. Oświadczam również, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu, w szczególności z 
jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich i w całości przyjmuję jego postanowienia. 
W przypadku wygrania mojej pracy w konkursie zobowiązuję się również do nieodpłatnie  
przeniesienia praw autorskich na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Smolca w terminie 7 dni 
kalendarzowych.

4. Przyjmuję do wiadomości, że organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na 
innych polach eksploatacji nieprzewidzianych w Regulaminie.

……………………………………………………………………….
Data i podpis osoby składającej projekt 

lub prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich


