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Załącznik nr 1.2 do Formularza zgłoszeniowego  

do Konkursu pt. „Rolnik w nowej perspektywie” 

” 

 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu ................................................................................................ 

Adres uczestnika Konkursu .................................................................................................................. 

e-mail: ................................................................. 

nr tel. ................................................................. 

Oświadczenie o prawach autorskich i o nieodpłatnym przeniesieniu praw 

autorskich na Organizatora Konkursu 

 

Ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................. . 

oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do pracy konkursowej: „Rolnik w nowej 

perspektywie” i jako autor/współautor zgłoszonej pracy konkursowej do Konkursu 

„Rolnik w nowej perspektywie” organizowanego przez Dolnośląski Oddział Regionalny 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oświadczam, iż jestem 

uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie wskazanym w 

niniejszym oświadczeniu. Ponadto, oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca 

konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich innych podmiotów. 

Jako autor/współautor przenoszę nieodpłatnie na Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 

Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa) autorskie 

prawa majątkowe do pracy konkursowej, a także prawa zależne.  

Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi, 

przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają 

Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania 

pracą konkursową.  

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach 

eksploatacji: 

a) wykorzystanie pracy konkursowej do aranżacji Dolnośląskiego Oddziału 
Regionalnego;  

b) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie  

w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie  

(m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube) w taki sposób,  

aby dostęp do przesłanych materiałów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym 
przez nie miejscu i czasie;  
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c) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy podczas publicznych 

prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym 

organizowanych przez ARiMR lub dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych 

przepisami prawa.   

Jako autor/współautor pracy konkursowej zezwalam Organizatorowi  

na rozporządzanie i korzystanie z pracy konkursowej w zakresie wskazanym powyżej 

oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z pracy konkursowej.  

Jako autor/współautor pracy konkursowej oświadczam, że praca konkursowa jest 

autorstwa własnego i w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw 

zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich, a także 

posiadam zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do 

wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego 

wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze 

informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach 

oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. 

 

 

…………………………………..         …………………………………..   

data i podpis Organizatora               data i podpis autora/współautora pracy konkursowej 


