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  Załącznik nr 2: Oświadczenie przekazania praw autorskich 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego o nieodpłatnym przeniesieniu praw 
autorskich Małoletniego uczestnika konkursu 

  
 Jako opiekun prawny małoletniego:  
  
..................................................................................... 
/imię i nazwisko małoletniego/  
  
___________________________________________  
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu  
  
___________________________________________  
Adres uczestnika Konkursu  
  
___________________________________________  
Tytuł pracy konkursowej  

  
Ja jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego będącego autorem pracy  
konkursowej zgłoszonej do konkursu kulinarnego „Kulinarne Tradycje” organizowanego 
przez  Stowarzyszenie  N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, 
oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich  
do pracy zgłoszonej na konkurs w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.  
  
Jako przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie  
prawa majątkowe do pracy konkursowej, a także prawa zależne, a Organizator Konkursu  
oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do filmu.  
  
Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi, przechodzą  
na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi  
prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą konkursową.  
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach 
eksploatacji:  

a) Wytwarzanie oraz przetwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy 
konkursowej z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, 
informatycznych, fotograficznych, filmowych,  cyfrowych,  na  nośnikach 
optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;  

b) Rozporządzanie, reprodukowanie i korzystanie z przerobionych wersji utworu 
(opracowania); 

c) wprowadzenie  do  pamięci  komputera  i  systemów  operacyjnych;  
d) rozpowszechnianie  w  sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w 

Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook,  YouTube,  Twitter)  
w  taki  sposób,  aby  dostęp  do  pracy  konkursowej  przez  osoby  trzecie  był możliwy 
w wybranym przez nie miejscu i czasie;  
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e) publiczne prezentowanie filmu;  
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.  

  
Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej zezwalam Organizatorowi na  
rozporządzanie i korzystanie z pracy konkursowej w zakresie wskazanym powyżej oraz  
przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na 
rozporządzanie.   
  
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym  
rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu filmu oraz przeprowadzenia nadzoru 
autorskiego przed rozpowszechnieniem tej pracy.   
  
Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że praca konkursowa jest  
autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i że w związku z  wykonaniem  pracy  konkursowej 
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie 
naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  
  
  
  
 ......................................................                                              
Data i podpis przedstawiciela  
ustawowego autora filmu                                            

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

Data i podpis Organizatora 

 


