
 

Załącznik  
do Regulaminu Konkursu „Moja ulica leży w Europie” 

 
 
Imię i nazwisko autora pracy:  
 
…………………………………………………………………….…   
 
Szkoła i klasa, w której uczy się autor:  
 
……………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela 
autora pracy (podać gdy autor niepełnoletni):  
 
……………………………………………………………………… 

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

 
 
Oświadczam, że:  
- jestem autorem / przedstawicielem ustawowym autora* pracy (dalej: Utwór) nadesłanej na konkurs „Moja 
ulica leży w Europie” (dalej: Konkurs), organizowany przez Polską Agencję Prasową SA z siedzibą w Warszawie 
(dalej: Organizator Konkursu);  
- nieodpłatnie udzielam Organizatorowi Konkursu prawa (licencja niewyłączna) wykorzystania Utworu, w tym 
wszelkich wykorzystanych w Utworze materiałów chronionych prawem (projektów graficznych, fotografii, 
tekstów, nagrań, artystycznych wykonań, wizerunków osób i innych materiałów chronionych prawem, o ile 
zostały umieszczone w Utworze), wyłącznie w związku z informowaniem oraz promocją Konkursu i 
Organizatora Konkursu, na następujących polach eksploatacji: a) zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym 
cyfrową); b) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci typu Internet; c) publiczne 
wyświetlenie, wystawienie, nadawanie i reemitowanie;  
- wyrażam zgodę na pierwsze udostępnienie Utworu publiczności, zmianę rozmiarów Utworu oraz umieszczanie 
na nim napisów i znaków graficznych;  
- prawa, o których mowa w oświadczeniu niniejszym, dotyczą całego świata, nieograniczonej liczby nadań i 
udostepnień oraz należeć będą do Organizatora Konkursu bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, przez cały 
ustawowy okres ochrony tych praw;  
- udzielenie praw, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu, dotyczy wykorzystania Utworu wyłącznie w 
związku z informowaniem oraz promocją Konkursu i Organizatora Konkursu i nie ogranicza prawa autora 
Utworu do korzystania i rozporządzania Utworem na wszelkich polach eksploatacji - wszelkie inne formy 
wykorzystania Utworu poza określonymi w niniejszym oświadczeniu wymagają zawarcia odrębnej umowy z 
autorem Utworu;  
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do organizacji Konkursu, w tym promocji Konkursu i Organizatora Konkursu, w zakresie 
wskazanym w pkt VI DANE OSOBOWE Regulaminu Konkursu.  

 
Podpis autora (i przedstawiciela ustawowego autora, 
jeśli autor jest niepełnoletni):  
 
……………………………………………………….  

 

*niepotrzebne skreślić 

   



1. W przypadku wygrania Nagrody, z chwilą jej wydania, na Organizatora przechodzą bez dodatkowego 
wynagrodzenia dodatkowe autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej powstałej w związku 
z realizacja zadania konkursowego (dzieła), stanowiącego utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 90, poz 631 z późn. zm.) bez jakichkolwiek ograniczeń 
czasowych, terytorialnych, czy ilościowych na następujących polach eksploatacji : 
 
a) utrwalanie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 
 
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależenie od formy, standardu, 
systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy ; obejmuje to także prawo do 
częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrodrukach i 
mikroprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 
 
c) wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała 
lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w  części dowolnymi środkami i w dowolnej 
formie, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 
Organizatora; obejmuje to również utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, 
systemu i formatu ; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych 
środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do 
wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i 
odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po 
utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu , publicznie wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie 
oraz nadawanie  i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. - kanale 
komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 
 
 
2 W ramach wydanej nagrody Organizator nabywa wyłączne prawo do wykonania praw zależnych do 
nagrodzonego Dzieła i dysponowania nim, w tym Organizator ma prawo do dokonywania zmian i przeróbek, 
skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub elementów i innych zmian, łączenia z innymi utworami, 
wizerunkami, wykonaniami, tekstami, opisami lub materiałami, wykorzystania w całości lub we fragmentach, w 
tym w ramach komplikacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w 
wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą dźwiękową, ilustracją 
lub informacyjną oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie. Organizator jest 
uprawiony w szczególności do uzupełnienia Dzieła o hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe, informacje 
handlowe etc. i do korzystania z tak powstałych modyfikacji w pełnym zakresie. Organizator może dokonywać 
poprawek, zmian i adaptacji Dzieła. 
 
 

Podpis autora (i przedstawiciela ustawowego autora, 
jeśli autor jest niepełnoletni):  
 
……………………………………………………….  

*niepotrzebne skreślić 


