Załącznik nr 4 – ZGODA NA ZGŁOSZENIE PRACY KOKURSOWEJ ORAZ LICENCJA
OŚWIADCZENIA UCZNIA
ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM KLASY W KONKURSIE „ZALOGUJ CZYSTE POWIETRZE”
ORGANIZOWANYM PRZEZ FORMASTER S.A. ORAZ UDZIELENIE LICENCJI
……………………, dnia …………………………r.
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………………………….…………………..,
(Imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………………………………….…………………..,
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość)

ZGODA NA ZGŁOSZENIE PRACY DO KONKURSU I UDZIELENIE LICENCJI
Udzielam na rzecz Organizatora Konkursu „ZALOGUJ CZYSTE POWIETRZE” (tj. przez Formaster S.A.)
bezpłatnej licencji na korzystanie z wszelkich utworów lub części utworów (oraz artystycznych wykonań
utrwalonych w ramach tych utworów) stworzonych przeze mnie / przez moje dziecko, pozostające pod moją
opieką prawną* w związku z udziałem jego klasy w Konkursie w zakresie określonym poniżej. Licencja jest
udzielana bez ograniczeń terytorialnych, ma charakter niewyłączny, obejmuje wszystkie znane w chwili ustalenia
utworu / artystycznego wykonania pola eksploatacji (co najmniej te wymienione odpowiednio w art. 50 ustawy o
prawie autorskim lub w art. 86 ust. 2 w zakresie artystycznych wykonań), w szczególności następujące pola
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu / artystycznego wykonania - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu / artystycznego wykonania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową, na taśmie światłoczułej i na komputerowych nośnikach danych;
b. wprowadzanie do pamięci komputera;
c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór / artystycznego wykonanie utrwalono wprowadzanie do obrotu w Polsce i zagranicą, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d. w zakresie rozpowszechniania utworu / artystycznego wykonania w sposób inny niż określony powyżej 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 szczególności publikowanie w mediach społecznościowych i w Internecie.
Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat.
Licencja uprawnia Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej samodzielnie, jak i w ramach wydawanych
przez niego materiałów jako utworów odrębnych lub wspólnie z innymi utworami. Uczestnik zezwala
Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do pracy konkursowej.
Licencja obejmuje upoważnienie do rozpowszechnianie pracy konkursowej bez podania imienia i nazwiska autora
oraz zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy konkursowej.

…………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego***

*należy podkreślić prawidłową informację. W przypadku gdy uczeń jest osobą pełnoletnią, oświadczenie jest składane i podpisywane bezpośrednio przez dziecko.
*** oświadczenie musi być podpisane bezpośrednio przez dziecko, w przypadku gdy dziecko jest osobą pełnoletnią.

