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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

w konkursie na piaseczyński Quest rowerowy 

Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno  

 

Ja niżej podpisany/a …………………………..………………………………… , zamieszkały/a w ……………………………….. 

……………………………………………………………………...., legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem 

o nr ……..............……………......................…………………, PESEL …………………………..………………………………..... 

oświadczam, że:  

1) Jestem autorem i twórcą pracy konkursowej, zwanej dalej „Dziełem”, wykonanej w ramach 

konkursu na piaseczyński Quest rowerowy Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno, 

organizowanego przez Gminę Piaseczno; 

2) Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu, zwanego dalej „Konkursem” i akceptuję jego 

postanowienia; 

3) Przysługują mi, w sposób nieograniczony wszelkie prawa do pracy konkursowej, o której mowa 

w pkt 1, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe; 

4) Dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich, oraz nie zaciągnąłem/ęłam 

do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo 

do przeniesienia przysługujących mi praw na Gminę Piaseczno; 

5) Dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne 

od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić 

Gminę Piaseczno na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania  

lub rozpowszechniania dzieła; 

6) Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Gminę Piaseczno autorskie prawa majątkowe  

do wykonanego Dzieła bez dokonywania dodatkowych czynności oraz bez dokonywania 

dodatkowych opłat na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także 

co do liczby egzemplarzy, jak poniżej: 

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

dokumentacji w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii, 

c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w inny sposób niż określono w podpunkcie b powyżej, 

w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, 

d) użytkowania dzieła na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w związku z realizacją zadań przez Gminę Piaseczno, 

e) wprowadzenie dzieła do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej; 
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7) Przenoszę nieodpłatnie na Gminę Piaseczno prawa do wykonywania zależnych praw autorskich 

i upoważniam gminę Piaseczno do nieodwołalnego wykonywania autorskich praw zależnych  

do wykonanego dzieła; 

8) Gmina Piaseczno uprawniona jest do wykorzystywania całości lub wybranej części wykonanego 

dzieła w pracach planistycznych, promocyjnych, projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu 

wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowań i analiz; 

9) Uczestnicząc w konkursie wyrażam niniejszym pisemną zgodę na bezterminowe i nieodpłatne 

korzystanie przez Gminę z przekazanych prac poprzez drukowanie, powielanie, pokazywanie  

na wystawach lub umieszczanie w Internecie oraz na innych polach promocyjnych; 

10) Gmina Piaseczno  uprawniona jest do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 

dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich do wykonanego dzieła; 

11) Gmina Piaseczno może według własnego uznania dokonywać modyfikacji lub poprawek dzieła 

nabytego na mocy niniejszego oświadczenia; 

12) Z datą przekazania do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno praca konkursowa staje się własnością 

gminy Piaseczno. 

 

 

 

 

AUTOR  DZIEŁA / DATA 

 

 

….…………………………………………………………………………………….  

 (czytelny podpis osoby uprawnionej do składania niniejszego oświadczenia)  

 


