
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu
"Wygraj Skodę CITYGO od CITY"

Oświadczenie przekazania praw
autorskich

.......................................................
miejscowość data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż:
1) posiadam  pełne  autorskie  prawa  majątkowe  do  materiałów  przesyłanych  na  konkurs:

„Wygraj  Skodę  CITYGO  od  CITY”–  organizowany  przez  CITY  TAXI  ARTUR
WASSIELEWSKI TAXI 24 z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 71-450, ul. Chopina 49,
NIP 852-162-77-11, numer statystyczny REGON 810078222 (dalej: "Organizator”);

2) przesłana praca konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób
trzecich;

3) z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie przekazuję na rzecz Organizatora
bez wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie (niewyłączne) do pracy konkursowej – na
wszystkich  znanych  polach  eksploatacji  (zgodnie  z  Rozdziałem  VII  Regulaminem
Konkursu), w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez
względu na technikę, ilość i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź
bezprzewodową,  odtwarzanie,  remitowanie,  publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie,
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie
korekty, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystywanie fragmentów na wszystkich
wymienionych polach eksploatacji,

c) nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,
d) wszelkich innych rozpowszechniań niż określone w lit. a – c, w szczególności prezentacji,

wyświetlania  w trakcie  konferencji,  seminariów,  sympozjów, na forach oraz w trakcie
spotkań,

e) wprowadzania modyfikacji i poprawek.
4) Praca Konkursowa nigdy wcześniej nie była w całości publikowana, ani nie jest rozważana

do publikacji w innym miejscu;
5) prawa autorskie  do przesłanej Pracy Konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym

niniejszym oświadczeniem.

………….……………………………….
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