
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – BOHATER NIEZŁOMNY
organizowanego przez Małopolską Uczelnię Państwową  im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

„ROTMISTRZ WITOLD PILECKI- BOHATER NIEZŁOMNY” 

Niniejszym oświadczam, że:

1) praca  konkursowa  zgłoszona  do  konkursu  pn.  „ROTMISTRZ  WITOLD  PILECKI-
BOHATER  NIEZŁOMNY”  (dalej:  konkurs)  jest  wynikiem  indywidualnej  twórczości
dziecka........................................................................................ (imię i nazwisko dziecka, dalej:
dziecko),  nie  była  kiedykolwiek  publikowana  przez  osoby  trzecie  i  jest  wolna  od
jakichkolwiek  praw  osób  trzecich.  Jednocześnie  zobowiązuję  się  do  ponoszenia
odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy konkursowej;

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu: Małopolską Uczelnię
Państwową  im.  rotmistrza  Witolda  Pileckiego  w  Oświęcimiu  (ul.  Kolbego  8,  32-600
Oświęcim)  autorskich  praw majątkowych  do  zgłoszonej  pracy  konkursowej  –  utworu  (w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych)
autorstwa ww. dziecka oraz praw pokrewnych, w tym możliwość nieograniczonego w czasie
korzystania  i  rozporządzania  utworem w kraju  i  za  granicą.  Przejście  majątkowych praw
autorskich do utworu następuje wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich, na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia w czasie, w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik,
na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych i sieci multimedialnych;
c) rozpowszechnianie utworu, jego części, fragmentu, publiczne wykonanie, wystawienie,

wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;

d) tłumaczenie,  przystosowywanie,  zmiana  układu  lub  jakichkolwiek  inne  zmiany  w
utworze;

e) wykorzystywanie utworu podczas prezentacji,  szkoleń,  działań marketingowych oraz
PR  Organizatora  konkursu,  w  tym  dla  potrzeb  komercyjnych  lub  reklamowych
Organizatora konkursu.

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i zamieszczanie przez Organizatora konkursu niezbędnych
danych osobowych lub wizerunku dziecka (uczestnika konkursu) na stronach internetowych i
profilach w portalach społecznościowych lub w innych publikacjach Organizatora konkursu;

4) znana jest mi treść Regulaminu konkursu ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – BOHATER
NIEZŁOMNY oraz w pełni akceptuję treść ww. Regulaminu konkursu.

…………………………………                                          ………………………………
Miejscowość i data Podpis rodzica/opiekuna prawnego

niepełnoletniego uczestnika konkursu
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