Konkurs “Epickie Pi"
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw
autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy.
W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie “Epickie Pi” oświadczam, że:
1. Przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu – Krzysztofa Chojeckiego, całość
autorskich praw autorskich majątkowych do zgłoszonej przez mojego podopiecznego do
Konkursu pracy konkursowej na wskazanych poniżej polach eksploatacji:
W zakresie utrwalania i zwielokrotniania grafiki - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy prac konkursowych (w całości lub we fragmentach), w tym w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego - w celu umieszczenia w dowolnych
publikacjach, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono grafikę,
w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, w tym przez publiczne udostępnianie
plansz prac wystawowych, poprzez:
- prezentowanie prac w postaci materiału graficznego, plansz, zdjęć w publikacjach
realizowanych przez Organizatorów,
- publiczne wykonanie wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnienie grafiki w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- publikowanie prac wystawowych na stronach internetowych Organizatorów,
- zapisywanie prac wystawowych w postaci zapisu cyfrowego na komputerach w celu
późniejszego ich wykorzystania przez Organizatorów, zamieszczenie i prezentacja prac
wystawowych wraz z nazwą autora na stronie serwisu Facebook/ Twitter,
- wystawienie prac w muzeach i galeriach.
Przenoszę również nieodpłatnie prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych powyżej w tym prawa
do przeróbki i adaptacji oraz prawa do opracowania.
Oświadczam, że przedstawiona przez mojego podopiecznego praca nie narusza praw osób
trzecich i posiadam do niej pełne prawa autorskie a w przypadku naruszenia praw osób
trzecich z tego tytułu ponoszą w stosunku do tych osób odpowiedzialność wyłączną.

Imię i nazwisko: ………………………………………
Podpis: ……………………………
Miejscowość: ………..…………………………………..
Data: …………………………….

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora
pracy oraz jego wizerunku, w związku z udziałem w konkursie organizowanym przez Krzysztofa
Chojeckiego we wszelkich ogłoszeniach, informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. Jednocześnie
oświadczam, iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą tego konkursu,
zrozumiałem/łam jej treść.
…………………………………………. ………………………………………………………………
(data, miejscowość, imię i nazwisko opiekuna prawnego autora pracy)

