……………………………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
do filmu przesłanego do konkursu

1. Ja, niżej podpisana/y:…………………………………………………………………

Data urodzenia:………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:………………………………………………………………….
(wypełnić w przypadku niepełnoletności uczestnika)

Działając w imieniu mojego dziecka:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………..
Data urodzenia:………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:………………………………………………………………….
przenoszę nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych,
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do filmu pt.:
………………………………………………………………………………………….
o czasie trwania:………………. (zwanego dalej utworem) przygotowanego
w ramach uczestnictwa w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze
z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz poszczególnych
części filmu, do korzystania na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie nadesłanego utworu,
b. wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę, liczbę
i wielkość nakładu,
c. obrót 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,

d. wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i opracowań,
wykorzystywanie fragmentów,
przez:
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (adres: ul. Działyńskich 2, 63-322
Gołuchów) (zwany dalej organizatorem).
2. Oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do utworu nie są ograniczone
prawami osób trzecich, a także, że mogę rozporządzać prawami autorskimi
do utworu w zakresie niezbędnym do złożenia niniejszego oświadczenia.
3. Oświadczam, iż przeniesienie praw do utworu obejmuje prawo do
rozporządzania i korzystania z w/w praw i udzielonych zgód oraz przeniesienia
lub przekazania tych praw / zgód osobom trzecim.
4. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych, oświadczenie składam dobrowolnie i rozumiem jego
treść.
5. Przeniesienie praw oraz udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym
oświadczeniu, następuje nieodpłatnie oraz nie przysługuje mi (oraz mojemu
dziecku)* jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Jednoczenie oświadczam,
iż w przyszłości nie wystąpię (oraz moje dziecko nie wystąpi)* z jakimikolwiek
roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko
organizatorowi lub innemu podmiotowi, który wykorzystał nabyte prawa na
podstawie i zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

…………………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* W przypadku niepełnoletności uczestnika

