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Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw do konkursu na projekt wzorniczy 

obudowy urządzenia pomiarowego mini 3D 

 

My niżej podpisani, tj. 

1)  

_______________________________________________________/imię  i  nazwisko/,  

zamieszkała/y w _________________________________________________,   posiadająca/y   

numer   PESEL __________________________ 

2)   _______________________________________________________/imię  i  nazwisko/,  

zamieszkała/y w _________________________________________________,   posiadająca/y   

numer   PESEL __________________________ 

3)  

_______________________________________________________/imię  i  nazwisko/,  

zamieszkała/y w _________________________________________________,   posiadająca/y   

numer   PESEL __________________________ 

4)  

_______________________________________________________/imię  i  nazwisko/,  

zamieszkała/y w _________________________________________________,   posiadająca/y   

numer   PESEL __________________________ 

oświadczamy, że: 

A) 

jesteśmy  członkami  zespołu,  którzy  stworzy  pracę  konkursową  na  potrzeby Konkursu 

(„Konkurs”), 

B) 

liderem  naszego  zespołu  jest 

_______________________________________________________ /imię i nazwisko/ („Lider 

zespołu”). 

 

Zważywszy, że regulamin Konkursu przewiduje możliwość zgłoszenia prac konkursowych 

wyłączenie przez  pojedyncze  osoby,  niniejszym oświadczamy, że zgadzamy się na 

zgłoszenie naszej wspólnej pracy konkursowej przez Lidera zespołu i w tym celu 

przenosimy na Lidera zespołu pełnię autorskich praw  majątkowych  do  pracy  

konkursowej,  na wszelkich  polach  eksploatacji  znanych  w  chwili podpisania 

oświadczenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których 

ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo 

egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt 1) 

lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych  

naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie  

w prasie,  w  sieci  Internet,  na  plakatach  wielkoformatowych  oraz  we  wszelkich 

innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

4) wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora Konkursu, 

w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, 

na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, 

w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji 

na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie, 

5) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich 

polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie i korzystanie z 

praw zależnych wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim), 

6) w  zakresie  rejestracji  w  Urzędzie  Patentowym  w  charakterze  znaku  towarowego  

i  wzoru użytkowego, 

7) w zakresie wytwarzania zgodnie z pracą konkursową projektów makiet, a następnie 

korzystania z takich egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych 

w niniejszym ustępie, 

8) korzystania z takich egzemplarzy w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, 

charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi, 

9) rozporządzania i korzystania z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, 

w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych powyżej, 

10) zezwalanie na  rozporządzanie  i  korzystanie z  opracowań  pracy  konkursowej,  

w tym  bez podawania naszym imion i nazwisk, jako twórców i bez tytułu pracy, oraz 

oświadczamy, że nie będziemy wykonywać naszych osobistych praw autorskich 

względem Organizatora Konkursu. 

Kwestia rozliczeń pomiędzy członkami naszego zespołu uregulowana jest odrębnie i jest 

sprawą wewnętrzną zespołu i nie wpływa (i nie wpłynie) ona na ważność niniejszego 

oświadczenia. 
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1) _____________________________/ 

podpis/ 

_____________________________ 

/imię i nazwisko/ 

2) _____________________________/ 

podpis/ 

_____________________________ 

/imię i nazwisko/ 

3) _____________________________/ 

podpis/ 

_____________________________ 

/imię i nazwisko/ 

4) _____________________________/ 

podpis/ 

_____________________________ 

/imię i nazwisk 


