
OŚWIADCZENIE  

w sprawie przeniesienia autorskich praw majątkowych na Gminę Krapkowice w związku z 

wydaniem kalendarza na 2017 rok.  

  

Ja ....................................................................zamieszkała/y w ……........................................... 

………………………………………, legitymująca/y się /seria i numer DO lub paszportu/…..  

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

 

oświadczam, że:  

1. jestem autorem/ opiekunem prawnym zdjęć, przekazanych do publikacji w kalendarzu na 

2017 rok, którego przygotowaniem zajmuje się Gmina Krapkowice;  

2. wyłącznie mi, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do dzieła określonego 

w pkt.1, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe;  

3. dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do 

dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo 

do przeniesienia przysługujących mi praw na Gminę Krapkowice;  

4. dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest 

wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które 

mogłyby narazić Gminę Krapkowice  na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 

korzystania lub rozpowszechniania dzieła;  

5. przenoszę autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie 

korzystania i rozporządzania projektem na wszystkich polach eksploatacji oraz zezwalam na 

wykonywanie przez Gminę Krapkowice autorskich praw zależnych;  

6. jako uczestnik konkursu, którego zdjęcie zostanie nagrodzone, oświadczam, że przenoszę 

nieodpłatnie na Organizatora przysługujące mi majątkowe prawa autorskie do fotografii i 

wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, w materiałach 

związanych z konkursem, na stronach internetowych Organizatora, także na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, w tym w 

szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie 

fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu oraz na przygotowywanie na 

swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na 

udzielanie dalszej licencji podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. Ponadto, z 

chwilą dokonania zgłoszenia, przenoszę na rzecz Organizatora własność egzemplarza 

fotografii zgłoszonej na konkurs.  

7. Gmina Krapkowice będzie uprawniona do udzielenia licencji osobom trzecim na 

korzystanie z praw do dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich;  

8. przekazane przeze mnie projekty, które nie zostały wybrane w wyniku konkursu nie 

podlegają zwróceniu i mogą pozostać w siedzibie Gminy Krapkowice;  

 

Oświadczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw 

autorskich i pokrewnych osób trzecich w związku z realizacją niniejszego oświadczenia przez 



Gminę Krapkowice, zobowiązując się dobrowolnie zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia 

wynikłe z tego tytułu.  

 

 

 

Krapkowice, dnia ..................... 2016 roku  

 

 

 

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

czytelny podpis składającego oświadczenie  

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu fotograficznego: zdjęcie do 

kalendarza „Żagle ustawione na Odrę 2016”.  

 

Krapkowice, dnia ..................... 2016 roku  

 

 

 

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

czytelny podpis składającego oświadczenie  

 


