
 
 

Załącznik do Regulaminu Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas 7. i 8. szkół 

podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na najciekawsze prace o tematyce prawnej 

organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 

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

Szkoła, w której uczy się autor: 

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

Imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela autora pracy (podać gdy autor niepełnoletni): 

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

Adres zamieszkania: 

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

Kontakt /adres e-mail, nr telefonu/: 

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

 

Oświadczam, że: 

− jestem autorem / przedstawicielem ustawowym autora* pracy (dalej: Utwór) nadesłanej na Lubuskie 

Konkurs Wiedzy o Prawie (dalej: Konkurs), organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: Organizator Konkursu); 

− nieodpłatnie udzielam Organizatorowi Konkursu prawa (licencja niewyłączna) wykorzystania Utworu, 

w tym wszelkich wykorzystanych w Utworze materiałów chronionych prawem (projektów graficznych, 

fotografii, tekstów, nagrań, artystycznych wykonań, wizerunków osób i innych materiałów chronionych 

prawem, o ile zostały umieszczone w Utworze), wyłącznie w związku z informowaniem oraz promocją 

Konkursu i Organizatora Konkursu, na następujących polach eksploatacji: a) zwielokrotnianie dowolną 

techniką (w tym cyfrową); b) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

Utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputera i do 

sieci typu Internet; c) publiczne wyświetlenie, wystawienie, nadawanie i reemitowanie;  

− wyrażam zgodę na pierwsze udostępnienie Utworu publiczności, zmianę rozmiarów Utworu oraz 

umieszczanie na nim napisów i znaków graficznych; 

− prawa, o których mowa w oświadczeniu niniejszym, dotyczą całego świata, nieograniczonej liczby 

nadań i udostepnień oraz należeć będą do Organizatora Konkursu bez jakichkolwiek ograniczeń 

czasowych, przez cały ustawowy okres ochrony tych praw; 

− udzielenie praw, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu, dotyczy wykorzystania Utworu wyłącznie 

w związku z informowaniem oraz promocją Konkursu i Organizatora Konkursu i nie ogranicza prawa 

autora Utworu do korzystania i rozporządzania Utworem na wszelkich polach eksploatacji - wszelkie 

inne formy wykorzystania Utworu poza określonymi w niniejszym oświadczeniu wymagają zawarcia 

odrębnej umowy z autorem Utworu; 

− wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do organizacji Konkursu, w tym promocji Konkursu i Organizatora Konkursu, w zakresie 

wskazanym w pkt V DANE OSOBOWE Regulaminu Konkursu. 

 

 

Podpis: ………………………………………………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


