
 

Oświadczenie o prawach autorskich 

Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do filmów, które przekazywane są w 

związku z konkursem, posiadam  pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono w filmie oraz 

uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków oraz samych prac konkursowych 

w celach wskazanych w Regulaminie zgodnie z oświadczeniami zawartymi w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

Z chwilą przekazania w ramach konkursu „Nastaw się pozytywnie” jakichkolwiek utworów lub 

przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań 

dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, udzielam  Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas 

nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za 

granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a 

także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom 

trzecim, w zakresie wszystkich znanych stronom w chwili akceptacji Regulaminu pól eksploatacji, a w 

szczególności następujących:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez 

ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty 

praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, 

 c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób 

inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia 

mobilne).  

Licencja obejmuje także: a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do 

wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań; b. zgodę na wprowadzanie wszelkich 

zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności; c. 

upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do 

utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych. 
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