Załącznik nr 1 do Regulaminu
„ Konkurs”)

konkursu

pt „ Pomaluj swojego misia” ( dalej

jako

FORMULARZ

Dane Dziecka będącego autorem Zadania Konkursowego w Konkursie

Imię:................................................

Nazwisko:.......................................

Wiek:...............................................

Dane Przedstawiciela Ustawowego Dziecka będącego Uczestnikiem Konkursu (rodzica lub
opiekuna prawnego)

Imię:...............................................
Nazwisko:........................................

Telefon:...........................................

Adres zamieszkania (do korespondencji):.......................................
Adres email:...............................................

PESEL:……………………………………………………………..

Dane Przedstawiciela Ustawowego Dziecka (rodzica lub opiekuna prawnego)

Imię:...............................................

Nazwisko:........................................
Telefon:...........................................

Adres zamieszkania (do korespondencji):.......................................

Adres email:...............................................

Oświadczenie

My niżej podpisani potwierdzamy, że jesteśmy przedstawicielami ustawowymi (rodzicami lub
opiekunami prawnymi) wyżej wskazanego Dziecka i działając jako przedstawiciele ustawowi
wyżej wskazanego Dziecka oświadczamy, że:

1.
Niniejszym, w zamian za Nagrodę w Konkursie , przenosimy całość autorskich praw
majątkowych do utworów zawartych w Zadaniu Konkursowym zgłoszonym w Konkursie,
w tym do pomalowanie przez nasze dziecko /podopiecznego rysunku misia zamieszczonego
na inhalatorze wyprodukowanym pod nazwą ……. marki ….. (dalej łącznie jako „Utwór”),
na Organizatora wskazanego w Regulaminie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie zawierania niniejszej Umowy, w tym
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1191 ze zm. – dalej ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych), a w szczególności:

a)
utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką
drukarską;

b)

wprowadzenie do obrotu;

c)
wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych
materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych
rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a)
powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym ( w tym w internecie) ;
d)
rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronie internetowej
Organizatora oraz na kanałach społecznościowych, poprzez wprowadzenie do pamięci
komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
e)
rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za
pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w
sposób
równoczesny
i
integralny
z
inną

organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym ;
f)
najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego
lub przemysłowego.

2.
Niniejszym w zamian za Nagrodę w Konkursie upoważniamy Organizatora
i wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowań Utworu lub jego części, w
tym w połączeniu z innymi dziełami, w szczególności przeróbek i adaptacji, polegających
między innymi na: zmianie kolorystyki, rozmiarów, treści znaków słownych, słownograficznych, graficznych, synchronizacji z innymi utworami, dekompilacji i innych. W razie,
gdy przeróbki i inne opracowania Utworu lub jego części stanowić będą przedmiot zależnych
praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
niniejszym w zamian za Nagrodę w Konkursie wyrażamy zgodę na rozporządzanie
i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora ( zgoda na wykonywanie praw
zależnych), oraz upoważniamy Organizatora do dalszego upoważnienia osób trzecich do
wykonywania praw zależnych.
3.
Potwierdzamy, że Organizatorowi przysługuje prawo do przeniesienia na osoby
trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia .
4.
Zobowiązujemy się do niewykonywania uprawnień, o których mowa w art. 16 ust. 2 i
4 oraz 5 ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych .
5.
Upoważniamy Organizatora do wykorzystania Utworu w sposób anonimowy, a także
poprzez wskazanie imienia oraz wieku naszego dziecka/podopiecznego jako autora danego
Zadania Konkursowego. Jednocześnie Organizator nie jest zobowiązany do
rozpowszechniania lub wykorzystania Utworu.

Podpisy przedstawicieli ustawowych Dziecka:

