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ZAŁĄCZNIK NR 1.2 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Obrazek z pisanką wielkanocną z logo ARiMR” 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI ORGANIZATOROWI KONKURSU 

 

Nazwisko i imię uczestnika Konkursu: 

................................................................................................................................................................... 

Adres uczestnika Konkursu: 

................................................................................................................................................................... 

e-mail: 

................................................................................................................................................................... 

nr tel.: 

................................................................................................................................................................... 

Mając na uwadze, że niniejsze oświadczenie będzie podpisywał opiekun prawny twórcy, to należy 

dodatkowo wskazać jego dane: 

Nazwisko i imię opiekuna prawnego uczestnika Konkursu: 

……………………………………………………………………………………………………………  

................................................................................................................................................................... 

Adres opiekuna prawnego uczestnika 

Konkursu:………………………………................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

e-mail: 

................................................................................................................................................................... 

nr tel.: 

.................................................................................................................................................................. 

Jako opiekun prawny autora, niniejszym udzielam: 

Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Olsztynie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji  

na korzystanie z pracy plastycznej zgłoszonej do Konkursu, wraz z prawami zależnymi, w tym prawem 

do fotografowania pracy plastycznej i jej upubliczniania. Powyższa licencja dotyczy wszystkich pól 

eksploatacji wskazanych w oświadczeniu. 

Licencja upoważnia Organizatora do korzystania z pracy plastycznej na następujących polach 

eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy fotografii z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 
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b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy pracy plastycznej, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono materiał bez ograniczeń przedmiotowych, 

terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach 

informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych 

typu Facebook, YouTube) w taki sposób, aby dostęp do przesłanych materiałów przez osoby trzecie był 

możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie  

i korzystanie z pracy plastycznej w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora 

uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z pracy plastycznej. 

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej oświadczam, że praca jest autorstwa własnego 

Uczestnika konkursu i w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych  

na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

W ramach udzielonej licencji, Uczestnik upoważnia ARiMR do wykonywania autorskich praw 

osobistych względem pracy plastycznej. ARiMR będzie jednak zobowiązana do oznaczenia autorstwa 

pracy Uczestnika, poprzez podanie jego imienia i nazwiska. W zakresie powyższego upoważnienia  

i z zastrzeżeniem, o którym mowa w zd. poprzedzającym, dotyczącym autorstwa fotografii, Uczestnik 

zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał wobec ARiMR autorskich praw osobistych względem 

fotografii, w szczególności: 

1) prawa do zachowania nienaruszalności treści i formy pracy plastycznej z uwagi na zezwolenie  

na wykonywania przez ARiMR zmian i opracowań, 

2) prawa do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z pracy plastycznej, 

3) prawa do decydowania o pierwszym, publicznym udostępnieniu pracy plastycznej. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym oświadczeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zapisy Regulaminu Konkursu  

i Informacji ogólnej dotyczącej Konkursu. 

Praca plastyczna, której dotyczy licencja stanowi integralną część niniejszego oświadczenia. 

Wszelkie zmiany niniejszego oświadczenia wymagają formy pisemnej (zgodnego oświadczenia woli 

stron) pod rygorem nieważności. 

 

 

…………………………………..                                   ………………………………………………. 

data i podpis Organizatora konkursu                   data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika konkursu 


