
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Autorem pracy plastycznej pt. ___________________ (Praca) zgłoszonej do konkursu pod 

nazwą„ _________________________________”, zwanego dalej „Konkursem” 

organizowanego przez ITI Neovision S.A. z siedzibą przy al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 

Warszawa, jest (________________________________ („Dziecko”)) syn/córka i w Jego/Jej 

imieniu oświadczam, że: 

 

1. Jako opiekunowi prawnemu przysługuje mi prawo do decydowania o korzystaniu  

i rozporządzaniu Pracą. 

2. Dziecko posiada wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i 

pokrewne do wspomnianej Pracy i jako jego opiekun prawny niniejszym udzielam 

Organizatorowi Konkursu wyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy, na 

terytorium Polski, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony w pkt b) - wystawienie, 

publiczne udostępnianie Pracy; 

d) użyczenie, wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie; 

e) wykorzystywanie dla celów reklamowych i handlowych (merchandising). 

3. Ponadto udzielam organizatorowi Konkursu prawa do wykonywania zależnych praw 

autorskich. Licencja udzielona jest na okres 5 lat. Zezwalam na pierwsze udostępnienie 

Pracy publiczności.  

4. Gwarantuję, iż w okresie obowiązywania licencji nie zostaną utracone, ani ograniczone 

wskazane powyżej prawa. 

5. Oświadczam, że Praca jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób 

trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

6. Jestem świadomy odpowiedzialności wobec Organizatora konkursu i/lub osób trzecich 

gdyby poniosły szkodę w przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeo. Jestem 

świadomy odpowiedzialności w przypadku nie prawdziwości powyższych oświadczeo z 

tytułu ewentualnych roszczeo osób autorsko uprawnionych, uprawnionych z tytułu praw 

pokrewnych oraz innych osób, które mogą dochodzid swych praw w związku z 

rozpowszechnianiem przez Organizatora konkursu Pracy i zobowiązuje się do ich pełnego 

zaspokojenia. 

 

 

____________________               ___________________ 
    (Miejscowośd, Data)                                  (Podpis) 

ITI NEOVISION S.A.,  
al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa 


