Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu filmowego
Oświadczenie przekazania praw autorskich na utwór wykorzystany do montażu filmu

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

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do materiałów
przesyłanych na konkurs dla młodzieży na * „………………………………………….”.
Oświadczam, że materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób
trzecich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi praw autorskich,
(niewyłącznych) praw majątkowych do utworu w zakresie:
- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu
bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;
- 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,
- oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem miedzy innymi ujawnienia nazwiska Autora
(autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.

……………………………….
Podpis autora i data
(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni)

*- wpisać tytuł utworu własnej kompozycji

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu filmowego

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

Przekazanie praw do wizerunku

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................. zameldowany
w
..................................................................
posługujący
się
nr
PESEL ........................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku *mojego/
syna/córki ........................................................ (imię i nazwisko), utrwalonego podczas sesji
filmowej dnia .......................w……………….., w ramach realizowanego konkursu
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku oraz
Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku *mojego/dziecka
(utrwalonego na filmie) na stronie internetowej, oraz płycie DVD – w ramach konkursu
filmowego „DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”.
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po
zakończeniu realizacji programu.
Wyrażenie lub brak wyrażenia zgody na wykonanie zdjęcia nie wpływają na udział
dziecka w programie. Potrzeba uzyskania zgody wynika z przepisów prawa.

..................................................
miejscowość i data

................................................
podpis

…………………………………
Podpis autora i data
(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni)
*Niepotrzebne skreślić

