
Załącznik do Regulaminu Konkursu „Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu” 

 

Imię i nazwisko Autora pracy:   

 

…………………………………………………… 

Kategoria (proszę zaznaczyć właściwą): 

 Uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

 Uczeń szkoły ponadpodstawowej 

 Dorosły pracujący z dziećmi 

 

Kontakt:  

 

…………………………………………………… 

Szkoła i klasa (dotyczy uczniów):  

 

…………………………………………………… 

Miejsce pracy z dziećmi/młodzieżą (dotyczy 

dorosłych):  

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela 

Autora (podać, gdy Autor niepełnoletni)  

 

……………………………………………………

 

Oświadczam, że:  

 

- jestem autorem/przedstawicielem ustawowym autora pracy (dalej: „Utwór”) nadesłanej na konkurs „Wiem jak w banku. Wszystko o 

pieniądzu” (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;  

-  gwarantuję, że Utwór będzie wolny od wad prawnych, w tym w szczególności, że przed przekazaniem Organizatorowi Konkursu 

Utworu uzyskałem wymagane prawem zgody uwidocznionych w Utworze osób na rozpowszechnianie ich wizerunków; 

- w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu przez osobę trzecią z uzasadnionymi, tj. zasądzonymi prawomocnym 

wyrokiem sądowym, roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub 

dóbr osobistych, w stosunku do jakiegokolwiek elementu Utworu, autor Utworu lub jego przedstawiciel ustawowy zwróci 

Organizatorowi Konkursu, na jego pisemne żądanie, zasądzone kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania wraz z kosztami procesu, 

tj. wszelkimi opłatami i niezbędnymi kosztami poniesionymi przez Organizatora Konkursu, w tym z kosztami obsługi prawnej; 

- upoważniam Organizatora Konkursu do wykonywania w moim imieniu autorskich praw osobistych do Utworu, a w szczególności: na 

pierwsze udostępnienie Utworu publiczności, zmianę rozmiarów Utworu oraz umieszczanie na nim napisów i znaków graficznych;  

- udzielam nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu zgody na przeniesienie licencji niewyłącznej oraz upoważnienie osób trzecich do 

korzystania z uzyskanych zezwoleń. Zezwolenia udzielone przez autora Utworu są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 

warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia;- 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: ……………………………………………………….  


