
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu 

 

Ja, 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

będący autorem pracy konkursowej (zwanej dalej „utworem”) zgłoszonej w ramach 

organizowanego przez Bieruński Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną Konkursu 

literackiego na opowiadanie „Opowiedz mi swoją legendę…” dla szkół 

ponadpodstawowych oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia praw autorskich 

do utworu (opowiadania) w zakresie wskazanym w tym oświadczeniu.  

 

1. Jako uczestnik konkursu literackiego nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, 

terytorialnych i ilościowych, na zasadach wyłączności, przenoszę na Organizatora 

konkursu autorskie prawa majątkowe i zależne do utworu, wyrażając zgodę na jego 

wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, publikacji opowiadania; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publicznego wykonywania, wystawiania, 

wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 

udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). 

Jako uczestnik konkursu zobowiązuję się do niewykonywania wobec organizatora konkursu 

autorskich praw osobistych do utworu, a zgoda ta jest nieodwołalna, w tym w szczególności: 

a) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego utworu  do dalszego opracowania 

(wprowadzenia modyfikacji lub poprawek), w tym opublikowanie w formie 

wydawnictwa okolicznościowego zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworu przez Organizatora we wskazanym w pkt 1 zakresie. Przenoszę 

także na Organizatora Konkursu uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. 

b) wyrażam zgodę na to, aby podczas wykorzystania opowiadania w celach 

promocyjnych Bieruński Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna nie podawał 

każdorazowo nazwiska autora utworu, 

c) wyrażam zgodę na to, aby Organizator decydował o pierwszym publicznym 

udostępnieniu utworu. 



Przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych i zobowiązanie do 

niewykonywania autorskich praw osobistych odbywa się nieodpłatnie. Nieodpłatnie 

przechodzi na Organizatora również własność jednego egzemplarza, na którym utwór został 

utrwalony (pracy konkursowej). 

Jako autor utworu gwarantuję, że jest on mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem 

utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora 

Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Przyjmuję na siebie wszelką 

odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko 

Organizatorowi Konkursu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw do 

zgłoszonego na konkurs utworu. 

 

 

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

(miejscowość, data, czytelny podpis autora utworu) 


