
Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu na wykonanie projektu logo gminy Niegowa 

 

 

Wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości 

autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo oraz nieodpłatne zrzeczenie 

się wykonywania autorskich praw osobistych. 

 

 

................................................................... 

       miejscowość i data 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a, 

.................................................................................................................... 

(imię i nazwisko składającego Oświadczenie) 

oświadczam, że złożony przeze mnie, w konkursie,  projekt graficzny logo Gminy 

Niegowa, jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 

majątkowych  i osobistych praw autorskich oraz nie był zgłoszony do innego konkursu. 

Oświadczam również, że z chwilą złożenia do konkursu projektu logo Gminy Niegowa 

mojego autorstwa: 

1) przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, wszelkie majątkowe prawa autorskie do 

złożonego projektu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na 

polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie konkursu. Oświadczam, iż zakres 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu jest nieograniczony ani w czasie 

ani w przestrzeni i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i terytoriów poza 

jej granicami, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z postanowień 

niniejszego regulaminu.  

2) zezwalam na nieograniczone czasowo, terytorialnie i podmiotowo wykonywanie przez 

Organizatora wszelkich praw zależnych (w tym na udzielanie dalszego zezwolenia) 

3) wyrażam zgodę na przenoszenie przez Organizatora wedle jego uznania, praw 

nabytych w związku z organizacją konkursu na dowolne osoby trzecie (osoby fizyczne, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 

4) zobowiązuję się nieodpłatnie, z chwilą zgłoszenia projektu do konkursu, do 

niewykonywania w stosunku do projektu autorskich praw osobistych oraz upoważniam 

Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych przez Organizatora,  

5) zrzekam się pośrednictwa jakichkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi, dotyczącego jakichkolwiek praw do projektu graficznego logo, 

6) osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskują i nie będą uzyskiwać autorskich praw 

majątkowych do projektu graficznego logo, 

7) w przypadku skierowania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń przez 

jakąkolwiek osobę trzecią, związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub 

osobistych spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z projektu przez 

Organizatora, zobowiązuję się niezwłocznie przystąpić do postępowania ugodowego lub 

sądowego lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw Organizatorowi, 

zwalniając tym samym Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione 

z tego tytułu przez Organizatora wszelkie szkody w pełnej wysokości (w tym w 

szczególności koszty procesu/postępowania, koszty zastępstwa procesowego/pomocy 

prawnej, jakie poniósł lub zobowiązany będzie ponieść Organizator z tego tytułu) poprzez 

zapłatę odpowiednich kwot na rzecz Organizatora na pierwsze pisemne żądanie 

Organizatora. 

 

 

....................................................................... 

czytelny podpis Uczestnika konkursu 


