
Załącznik 2 – Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 

„Kartka świąteczna 2020” w zakresie praw autorskich 

 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

.................................................................................................................................................. 

 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu  

................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że: 

 
1. Praca Uczestnika Konkursu nadesłana na Konkurs jest własną wykonaną samodzielnie, 

nigdzie wcześniej niepublikowaną nie przedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie 
pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

2. Uczestnikowi przysługują niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe 
do przesyłanej pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 
04 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych i przyjmuję na siebie pełną 
odpowiedzialność z tego tytułu.  

3. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnika udzielam nieodpłatnie TAURON 
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z pracy 
konkursowej w zakresie związanym z przeprowadzeniem i promowaniem Konkursu, na 
polach eksploatacji określonych w ust. 4, równocześnie zobowiązuję się do 
nierozporządzania przysługującymi mu prawami autorskimi do pracy konkursowej do dnia 
rozstrzygnięcia Konkursu, a jeśli zostanie nagrodzony do dnia odebrania nagrody.  

 
Przyjmuję do wiadomości co następuje: 

 
4. Z momentem otrzymania nagrody autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, 

zgodnie z art. 921 § 3 Kodeks cywilny, przechodzą na TAURON na następujących polach 
eksploatacji:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych 

ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej techniki, w tym drukarskiej, 
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, w pamięci komputera i w multimedialnych,  

2) rozpowszechnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń, 
w szczególności poprzez:  
a) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty 

zostały utrwalone, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników, w 
postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworu lub jego 
fragmentów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu, przez 
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach,  
w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub 
dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworu, albo jego elementów,  

b) 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,  

c) tłumaczenie utworu w całości lub w części na języki obce oraz zmiana  
i przepisanie utworu na inny rodzaj zapisu bądź system.  

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko TAURON lub 
podmiotowi z Grupy TAURON z tytułu naruszenia jej praw w związku z korzystaniem lub 
rozporządzaniem pracą konkursową na zasadach i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 
Uczestnik, który zgłosił taką pracę uwolni od roszczeń ten podmiot, przeciw któremu 
zostały one zgłoszone oraz naprawi poniesione przez niego szkody wynikające  
w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę 



trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym pokryje 
wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

 
 

 

...........................................                                                   ……..……………………………………. 

    (miejscowość i data)                                                                         (czytelny podpis ustawowego  

                          opiekuna dziecka) 

 

 


