
KONKURS STUDIALNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM 

PRZESIADKOWEGO W BIELSKU - BIAŁEJ 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

OŚWIADCZENIE 1) 
 

Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu oświadczam, że: 

1. przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu do zgłoszonej do 
Konkursu pracy konkursowej; 

2. wyrażam zgodę na przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej w zakresie 
wskazanym w Rozdziale V Regulaminu Konkursu: 
a w szczególności: Zamawiający nabędzie na wyłączność wszystkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych                           

i wyróżnionych prac konkursowych, o której mowa w ust. 2 nadto, uzyska nieodwołalną i bezwarunkową zgodę autorów 

tych prac obejmującą prawo do rozporządzania nimi celem realizacji znanych Wykonawcy potrzeb Zamawiającego, na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,                      

a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową 
lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami oraz 
przekazanie ich osobom trzecim,  

b) korzystanie, stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, 
systemu lub standardu, materiałów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego; 

c) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek 
inne zmiany), 

d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wystawianie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie                  
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby 
Zamawiający lub osoby albo podmioty przez niego upoważnione mogły mieć do nich dostęp w określonym przez 
Zamawiającego miejscu i czasie, 

e) rozpowszechnianie dzieła na terenie RP i poza jej granicami  
f) prawo do wykorzystywania do celów promocji, dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych oznaczenia lub 

identyfikacji Zamawiającego, jego programów, audycji i publikacji; 
g) sporządzenie wersji obcojęzycznych; 

h) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji, wprowadzenie zmian, prawo do rozporządzania 

opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami oraz prawo udostępniania ich do korzystania. 

 
3. zobowiązuję się, w zakresie autorskich praw osobistych do ograniczenia się wyłącznie do wykorzystania pracy nagrodzonej lub 

wyróżnionej  jedynie w zakresie nieodpłatnej promocji własnej twórczości, (np. publikacji we własnym portfolio, stronie 
internetowej lub portalu internetowym). Każde inne wykorzystanie, udostępnianie na innych polach eksploatacji wymaga zgody 
właściciela autorskich praw majątkowych. 

4. świadom odpowiedzialności prawnej zobowiązuję się, że złożona praca konkursowa nie naruszy praw autorskich osób trzecich 
ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, oraz że będą mi przysługiwały wszystkie autorskie 
prawa osobiste do złożonej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. 

 

UWAGA:  

1) Nie załączać do Wniosku o Dopuszczenie do Udziału w Konkursie.  
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Podpis / podpisy                                                                                                                                                                                  

Uczestnika/Uczestników Konkursu   


