
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/-a

……………………………………………(imię i nazwisko),……………………………………… (nr PESEL),
oświadczam, że praca konkursowa („praca konkursowa”) zgłoszona w konkursie
„Mikołajkowy konkurs z Hemmersbach Kids’ Family” organizowanym przez Fundację
Hemmersbach Kids ’ Family jest autorstwa (imię i nazwisko):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………,
będącego/-ej pod opieką(nazwa placówki/rodziny oraz adres):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
i przysługują mu/jej do niej prawa autorskie majątkowe, w tym prawo do wykonywania
autorskich praw zależnych, oraz że praca nie narusza praw osób trzecich (np. nie jest kopią,
zapożyczeniem albo odtworzeniem już istniejących prac itd.).

Działając w imieniu ww. osoby będącej autorem/-ką przesłanej pracy konkursowej,
przenoszę nieodpłatnie, w całości, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rzecz
Fundacji „Hemmersbach Kids’ Family” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, nr
KRS: 0000817874:
⎯ autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w tym także prawo do

wykonywania autorskich praw zależnych,
do przesłanej pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy –
Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz niżej wskazanych:
- utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek
techniką, w tym w Internecie;
- wykorzystanie pracy konkursowej w celu promocji i reklamy Fundacji Hemmersbach Kids ’
Family;
- publiczne rozpowszechnianie pracy konkursowej, a także publiczne udostępnianie pracy
konkursowej w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
- wykorzystanie pracy konkursowej w różnych formatach, w tym w postaci wizualnej w
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania pracy (lub jej fragmentów) do innych
materiałów i tworzenia opracowań (abstraktów).



Zobowiązuję się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Fundacji
Hemmersbach Kids’ Family przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez
wykorzystanie przez ww. Dziecko (autora pracy konkursowej) całości lub fragmentów pracy
konkursowej, przejmę na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego,
koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych albo ustalonych w drodze ugody
odszkodowań.

………................................
Podpis Opiekuna

………….................
Data

Dziękujemy za udział w konkursie i Państwa zgodę.


