Załącznik nr 1
ZGODA OPIEKUNÓW USTAWOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU - AUTORA PRACY NA PRZENIESIENIE
PRAW AUTORSKICH NAGRODZONEJ PRACY
Należy wypełnić czytelnie przez opiekunów ustawowych autora pracy
Dane pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy:
Imię i Nazwisko…………………………………………………………….
PESEL…………………………………………………………………………….
Adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon i e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane drugiego opiekuna ustawowego autora pracy:
Imię i Nazwisko…………………………………………………………….
PESEL……………………………………………………………………………
Adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon i e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisany/podpisana (wpisać Imię i Nazwisko opiekuna/opiekunów (jeśli dwóch) prawnych)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:
(wpisać imię, nazwisko, PESEL uczestnika konkursu)……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Jest wyłącznym autorem pracy konkursowej zgłoszonej na konkurs “Wymyśl i zbuduj pojazd z
klocków COBI” i przysługują mu/jej prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonej do
konkursu pracy.
2. Praca została wykonana wyłącznie z klocków Cobi.
3. Nagrodzona praca jest oryginalna i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

4. Ponoszę wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pracy (pojazdu
wykonanego wyłącznie z klocków Cobi) nie narusza jakichkolwiek praw, a w szczególności
praw autorskich osób trzecich.
5. Przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
5.1 utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w
tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową,
5.2 wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału
lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,
5.3.wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia pracy do
obrotu, w sposób określony w punkcie 5.2,
5.4 wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych
(reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz
korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w
punkcie 5.2,
5.5 rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci
komputera bez względu na ilość nagrań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
6. Zezwalam na wykonanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonej pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji
nagrodzonej pracy na takich samych polach eksploatacji, jak powyżej.
7. Zezwalam, że Organizator nabywa prawo własności nadesłanego zgłoszenia – pracy –
zbudowanego pojazdu z klocków Cobi. Wyrażam zgodę na kopiowanie, modyfikowanie
przesłanych prac.
8. Przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej pracy następuje w zamian za przyznaną
nagrodę.
9. Wskazuję miejsce przesłania ewentualnej nagrody:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………
Pełny adres……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy i email………………………………………………………………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Czytelny podpis pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy …………………………………………..
Czytelny podpis drugiego opiekuna ustawowego autora pracy ………………………………………………

