Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie Zwycięzcy

Ja, _______________________ zam. w ________ legitymujący się dowodem osobistym Nr ______
wydanym przez __________________niżej podpisany potwierdzam przeniesienie na Blue Ivy
Marketing Solutions Sp. z o.o., adres: adres: ul. Marszałkowska 27/35 nr 78, 00-639 Warszawa,
siedziba biura: ul. Międzynarodowa 31A lok. 41, 03-939 Warszawa (dalej Organizator) na zasadach
określonych w szczególności w treści niniejszego oświadczenia, autorskich praw majątkowych do
pracy konkursowej zatytułowanej cytatem Marka Nowakowskiego „Nie jesteśmy znikąd. I trzymajmy
si e tego jak ostatniej deski ratunku.” (dalej Utwór), zgłoszonej przez mnie w ramach
organizowanego przez Organizatora konkursu „Nie jesteśmy znikąd” (dalej Konkurs). Jednocześnie
oświadczam, że: 1. przeczytałem regulamin Konkursu „Nie jesteśmy znikąd”, który stanowi załącznik
do niniejszego oświadczenia; 2. przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich
prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do Utworu; 3. Utwór wykonałem osobiście w zakresie mojej
indywidualnej twórczości i wkładu intelektualnego. Niniejszym potwierdzam przeniesienie na
Organizatora jako podmiotu przyrzekającego nagrodę w Konkursie, w chwili wydania mi nagrody,
autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego
oświadczenia polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w § 2
ust. 7 lit a. - f. regulaminu tj. na polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną
techniką

egzemplarzy,

w

tym

techniką

drukarską,

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu,
systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i
zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową, w
całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c.

w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części, w sposób inny
niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie,
nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Fanpage na
Facebooku i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie
Instagram;

d. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz

informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu,
Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na
potrzeby promocji i reklam;
e. wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub części do sieci teleinformatycznych,
telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez
ograniczenia, wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub w części do pamięci
komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f.

dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Pracy Konkursowej na
różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w każdym języku,
na dowolnym nośniku.

Dodatkowo zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi autorskich praw
osobistych w stosunku do Utworu – w tym w szczególności zobowiązuję się powstrzymywać
od wykonywania nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu i zezwalam Organizatorowi i
podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacji, zmiany,
tłumaczenia, dostosowywania Utworu. Z tytułu przeniesienia przez Organizatora
majątkowych praw autorskich do Utworu, Organizator przyznał mi nagrodę w Konkursie,
która w całości zaspakaja moje roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych do Utworu i powstrzymania się od wykonywania osobistych praw
majątkowych do Utworu. Niniejsze oświadczenie może być odwołane lub zmienione tylko
za zgodą Organizatora.
Warszawa, dnia …………………………………….….. r.
_________________________ Imię i nazwisko
Przyjmuję powyższe oświadczenie w imieniu Blue Ivy Marketing Solutions Sp. z o.o., adres: ul.
Marszałkowska 27/35 nr 78, 00-639 Warszawa, siedziba biura: ul. Międzynarodowa 31A lok. 41,
03-939 Warszawa.
Warszawa, dnia ………………………………….….. r.
_________________________ Imię i nazwisko

