
REGULAMIN KONKURSU ŻART:OK NA UTWÓR SATYRYCZNY O OTWOCKU 
zwany dalej także Regulaminem 
  
  
§1 ORGANIZATOR 
  
Organizatorem konkursu ŻART:OK, zwanego dalej Konkursem, na utwór satyryczny o Otwocku           
jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4. 05-400 Otwock,               
zwany dalej Organizatorem. 
  
§2 CEL i FORMUŁA KONKURSU 

  

1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany do osób, które chcą utrwalić obraz Otwocka roku 2020,               
oddać charakter miasta i jego mieszkańców. 

2. Uczestnik konkursu powinien mieć na uwadze, że utwór musi być autorski, niepublikowany wcześniej              
(nie nadawany w radiu, TV, Internecie i nie drukowany w prasie): 

a) żywy, 

b) awangardowy, 

c) rozbrajający, 

d) treściwy - do 1800 znaków wraz ze spacjami (1 strona w formacie A4), 

e) pomysłowy, 

f) nawiązujący do specyfiki Otwocka i jego mieszkańców, 

g) pisany prozą. 

3. Utwory satyryczne biorące udział w Konkursie nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie             
obowiązującego prawa oraz praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych innych osób lub            
podmiotów, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich oraz nie będą obciążone            
żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich. 

§3 TERMINARZ KONKURSU 

  
1.     W terminie do 14 września 2020 r godz. 16:00 utwór należy dostarczyć do Biura Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4. 
2.     Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 16 września 2020 r. 
  

§4 NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 

  
1.     Organizator przewiduje trzy nagrody główne: 

I nagroda 700,00 zł, 



II nagroda 300,00 zł, 

III nagroda 200,00 zł 

oraz trzy wyróżnienia – nagrody rzeczowe. 
2.     Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1387 z późn. zm.) podatek zapłaci 
Organizator. 
3.     Nagroda dla zwycięzcy Konkursu stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na 
Organizatora autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, zgodnie z § 10 niniejszego 
Regulaminu. 
4.     W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, w 
tym przyznaniu nagród dodatkowych, a także nieprzyznania nagrody w ogóle. 
5.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy. 

  
  

§5 KOMISJA KONKURSOWA 

  
1.     Prace oceniać będzie Komisja Konkursu powołana przez Organizatora, zwana dalej Komisją. 
2.     Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian w składzie Komisji konkursowej. 
3.     Przewodniczącym Komisji będzie mieszkaniec Otwocka, wieloletni Redaktor Naczelny 

„Przekroju”, Rafał Kostrzyński. 
4.                            Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu oraz zostanie 

zaproszony na spotkanie w siedzibie Organizatora, w celu zawarcia umowy, o której mowa w 
§ 8. Informacja zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w 
formularzu zgłoszeniowym. 

5.     Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora 
i podana do publicznej wiadomości w mediach. 

6.     Komisja konkursowa ma prawo nie wybrać zwycięzcy, jeśli żaden utwór konkursowy nie 
będzie spełniał wymogów Konkursu. 

7.     Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być autorami bądź konsultować utworów 
zgłoszonych do konkursu. 

8.     We wszystkich spornych sprawach decyduje Komisja konkursowa. Decyzja Komisji 
konkursowej jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. 

  
  

§6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
  

1. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje napisanie utworu zgodnego z Regulaminem Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora 1 utworu           
satyrycznego, nigdzie wcześniej niepublikowanego i nienagrodzonego w innych konkursach, w          
3 egzemplarzach. Przebieg Konkursu jest niejawny, dlatego Utwory powinny być przesyłane w            
opakowaniach zamkniętych i nieprzezroczystych z dopiskiem: OTWOCK – KONKURS –          
ŻART:OK. Koperta musi być oznaczona kodem dowolnie wybranym przez Uczestnika          
Konkursu i ten sam kod powinien pojawiać się w Karcie Zgłoszenia Konkursowego (Załącznik             



nr 1 i Załącznik nr 2) oraz Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych             
(Załącznik nr 3) w Załącznikach do Konkursu, na każdym elemencie Zgłoszenia. 

3. Utwór zgłaszany przez Uczestnika Konkursu musi być opatrzony kodem Zgłoszenia          
umieszczonym w prawym górnym rogu. 

4. Kody zostaną rozszyfrowane w czasie obrad Komisji Konkursu, po wyłonieniu nagrodzonego           
Utworu. 

5. Nadesłanie Utworu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

6. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi. 

7. Umieszczenie na opakowaniu przesyłki zgłoszenia informacji mogącej ujawnić tożsamość         
Uczestnika Konkursu dyskwalifikuje nadesłaną pracę. 

8. Zgłoszenia niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub nadesłane po             
upływie terminu, o którym mowa w §6 Regulaminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursu. 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Miejskiego             
Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku i Komisji Konkursowej. 

  

§8 PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

  
1.     Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy regulującej zasady 
wykorzystywania Utworu przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zgodnie ze 
wskazówkami Organizatora oraz na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do 
tego dzieła zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 2. 
2.     Zawarcie umowy, o której mowa w §5 ust. 4, jest warunkiem wypłaty nagrody, o której mowa 
w § 4 niniejszego Regulaminu. 
3.     W przypadku niewywiązania się przez Zwycięzcę z zobowiązań określonych w §6 ust. 2 Organizator 
zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody autorowi innego utworu konkursowego. 
4.     W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody powstałej z tytułu niespełnienia przez 
Zwycięzcę warunków, o których mowa w § 10 ust. 2  Organizatorowi przysługuje wobec uczestnika 
roszczenie o naprawienie powstałej szkody. 

  

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  
1.     Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Miejski Ośrodek Kultury, 
Turystyki i Sportu w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z            
Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Szczepanik, za pomocą         



e-meil:szczepanik@grupa-legalia.pl lub pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i          
Sportu w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4. 

2.     Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach oraz zwycięskich utworach, na stronach 
internetowych Organizatora oraz mediach w związku z realizacją celów Konkursu, a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 
2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1), dalej zwanego także 
RODO. 
3.     Dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać przekazane w celu realizacji obowiązków 
podatkowych. 
4.     Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
którym jest: 
a)     umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie; 
b)     umożliwienie przeprowadzenia Konkursu; 
c)     opublikowanie informacji o laureatach; 
d)     archiwizacja dokumentów; 
e)     realizacja obowiązków podatkowych. 
5.     Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje 
ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
6.     Do danych osobowych Uczestnika mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi 
utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 
7.     Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres pięciu lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu. 
9.     Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

  

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się z laureatami Konkursu. 
2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone utwory 
lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 
3.     Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające 
wpływ na wypełnianie warunków konkursu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za usługi 
pocztowe, wadliwość działania łączy internetowych czy połączenia i funkcjonowanie sprzętu 
telekomunikacyjnego, lub za działalność innych osób. 



4.     Laureaci nagrodzonych utworów zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranej 
w niniejszym Konkursie. 

5.     Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia konkursowego są udostępnione na stronach 
internetowych Organizatora www.mostkultury.otwock.pl 
6.     Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji 
postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o 
wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie  www.mostkultury.otwock.pl Zmiany wchodzą w 
życie z dniem ich publikacji. 
7.     Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby 
zgłoszona do konkursu praca naruszała prawo, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste 
osób trzecich. 
8.     W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może 
wykluczyć go z udziału w konkursie. 
9.     Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, 
stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego 
udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. Uczestnik ponosi pełną i 
wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało 
prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. 
10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, 
pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub 
ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających 
poza wpływem Organizatora. 
11.  Uczestnik, przesyłając pracę, jednocześnie oświadcza i potwierdza, że:  

a)   akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie; 
b)   zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (z wyjątkiem Organizatora konkursu) żadnych 

praw związanych ze zwycięskim utworem zgłoszonym do Konkursu; 
c)    nie będzie wykorzystywał utworu zgłoszonego do Konkursu w żaden komercyjny sposób lub 

w innych celach promocyjnych lub reklamy; 
d)   utwór zgłoszony do Konkursu został napisany osobiście przez Uczestnika; 
e)   utwór zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich; 
f)      utwór zgłoszony do Konkursu nie zawiera żadnych niepoprawnych lub w jakikolwiek inny 

sposób wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych, religijnych lub politycznych treści; 
g)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i prezentacji utworów zgłaszanych na 
konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych, co Uczestnik akceptuje wraz z podpisaniem 
Załącznika Nr 2 (udzielenie licencji). 
13.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 
decyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), RODO, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz inne właściwe 
przepisy prawa polskiego. 
14.  Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
15.  Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
jaroslaw.kopaczewski@moktis.pl lub moktis@moktis.pl oraz pod tel: 22 779 36 43 

  

http://www.mostkultury.otwock.pl/
http://www.mostkultury.otwock.pl/
http://www.mostkultury.otwock.pl/


Załączniki do podpisania przez Autora:  

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie autora 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich  

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu – Karta zgłoszenia konkursowego ŻART:OK 

  

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 

Imię i nazwisko lub nazwa 
uczestnika 

(W przypadku uczestnika 
niebędącego osobą fizyczną 
również NIP, REGON, numer 
KRS) 

  

  

  

  

  

  

Adres zamieszkania lub 
siedziby 

  

  

  

Telefon kontaktowy   

  

  

Adres e-mail   

  

  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie 

z §9 Regulaminu, tj. na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

  

…………………………………. 

data i czytelny podpis 

  



 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu ŻART:OK 

OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU 

DANE TWÓRCY 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania:…………………………………………………………………….. 

ulica:.……………………………………………………………………………………..... 

nr budynku:………………………………………………………………………………... 

nr lokalu:…………………………………...……………………………………………… 

kod pocztowy, miejscowość:..……………………………………………………………. 

kraj: …………………………………………….…………………………………………. 
PESEL:……………………Pole obowiązuje jedynie obywateli polskich. 

Seria i numer paszportu:……Pole obowiązuje jedynie obywateli innych niż polskich. 

AUTORSTWO Ja, niżej podpisana / podpisany niniejszym oświadczam, że jestem twórcą projektu            
pt…………………………........................................................................................ 

utworu satyrycznego przedstawiającego miasto Otwock (zwanym dalej utworem. Oświadczam, że          
przysługują mi nieograniczone, wyłączne, osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu. Praca nie             
jest w żaden sposób obciążona 

lub ograniczona prawami lub roszczeniami osób trzecich, w tym prawem zezwalania 

na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich opracowań pracy. Stworzona przeze mnie            
praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją              
cudzego utworu. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego           
utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,            
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

3) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik              
konkursu. 

……………………………………. 

Data i czytelny podpis 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich 

zwana dalej także Umową 

zawarta w Otwocku w dniu ………….., pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 

05-400 Otwock, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Prezydenta Miasta Otwock pod numerem 11X, REGON: 012766075, 

NIP: 5321600640, adres e-mail: dyrektor@moktis.pl, 

reprezentowanym przez Dyrektor Małgorzatę Kupiszewską – uprawnioną do reprezentacji zgodnie z §            
6 Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, stanowiącym załącznik do Uchwały              
Nr VII/68/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r., zwanym dalej MOKTiS lub Organizatorem 

a 

………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zwycięzcą lub Twórcą 

§1 

1. Strony zawierają niniejszą umowę z związku ze zwycięstwem Twórcy w Konkursie ŻART:OK.            
organizowanym przez MOKTiS, którego przedmiotem było stworzenie utworu satyrycznego         
promującego miasto Otwock 2020r. 

2. Zwycięski projekt został przez autora nazwany......................... 

3. Zwycięski UTWÓR stanowi załącznik do Umowy. 

§2 

1. Twórca przenosi na MOKTiS prawo do wyłącznego korzystania i rozporządzania UTWOREM, o            
którym mowa w §1 Umowy, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania UTWORU (co dotyczy zarówno UTWORU w            
całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) - wytwarzanie egzemplarzy           
wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną,        
fotograficzną, zapisu magnetycznego na kasetach video, DVD, VCD, CDROM, taśmie          
światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym i kościach pamięci oraz techniką         
cyfrową, techniką 3D w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach,          
wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, innego urządzenia          
"czytającego" lub serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w         
rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej (GSM i UMTS, GPRS,           



itp.) i innych sieci komputerowych, przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj           
zapisu, system i nośnik; 

b)     w zakresie obrotu UTWOREM (co dotyczy zarówno UTWORU w całości, jak i jego 
poszczególnych części i fragmentów) albo jego egzemplarzami - wprowadzanie do 
obrotu w każdej postaci, użyczenie lub najem oryginałów albo egzemplarzy, w tym 
zarówno na potrzeby zewnętrzne jak i wewnętrzne, wymiany nośników, na których 
UTWÓR został utrwalony; 

c)     w zakresie rozpowszechniania UTWORU (co dotyczy zarówno UTWORU 

w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) w sposób inny niż określony w 
postanowieniu lit. b - publiczne wykonanie, publiczne wystawienie, publiczne 
wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne prezentowanie, nadawanie i 
remitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 
naziemne lub za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform 
cyfrowych”, Internetu, sieci szerokopasmowych w ramach Internetu, simulcasting, 
webcasting na całym świecie dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, w 
tym „on demand”, „payper- channel”, „pay-per-view”, „pay-per-bouqet”, „w 
zamkniętych obiektach”, sieci telefonii komórkowej (GSM i UMTS, itp.); odpłatne i 
nieodpłatne udostępnianie w prasie, radiu i telewizji, 

w tym celem przedruku, przeddruku, udostępnianie i rozpowszechnianie 

we wszelkich materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym, ale nie wyłącznie w 
ramach reklam telewizyjnych, konferencji, eventów, pokazów, prezentacji, 
zamkniętych i otwartych pokazów, TV, Internetu, prasy, billboardów, 
specjalistycznych pojazdów poruszających się w ruchu ulicznym (mobile), środków 
komunikacji miejskiej i transportu, BTL, sponsoringu itp., 

a także publiczne udostępnianie UTWORU (co dotyczy zarówno UTWORU 

w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
w sieci Internet, w sieciach telekomunikacyjnych 

lub komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym w 
szczególności w sieci Internet, we wszelkich sieciach wewnętrznych – intranet, na 
stronach internetowych, w sieciach multimedialnych lub teleinformatycznych; 

d) użyczanie UTWORU (co dotyczy UTWORU w całości, jak i jego poszczególnych            
części i fragmentów) w obrocie gospodarczym na zasadzie wyłączności w          
charakterze znaku towarowego celem oznaczenia dowolnych towarów lub usług, w          
tym w szczególności zgłoszenia do rejestracji jako znaku towarowego dla dowolnych           
towarów lub usług oraz jego używanie 

w charakterze znaku towarowego dla towarów lub usług objętych rejestracją; 



e)     w zakresie innego korzystania z UTWORU (co dotyczy UTWORU w całości, jak i jego 
poszczególnych części i fragmentów) – do wykorzystywania na cele wystawiennicze 
a w oparciu o UTWÓR; 

f) wprowadzanie do sieci komputerowej w sposób umożliwiający ich korzystanie z nich            
na żądanie przez zainteresowanego użytkownika końcowego; 

g)     zezwalanie na wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku 
do wszelkich opracowań UTWORU (co dotyczy zarówno UTWORU w całości, jak i jego             

poszczególnych części i fragmentów) w tym na dokonywanie zmian, przeróbek,          
adaptacji i opracowań (w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu),         
łączenie go z innymi utworami w całości jak i w poszczególnych ich elementach oraz              
prawo do zezwalania 

na rozporządzanie i korzystanie z dokonanych zmian, przeróbek, adaptacji 
i opracowań, w kraju i za granicą przez czas nieograniczony, bez względu 
na ilość odtworzeń i skalę wykorzystywania oraz bez względu 
na ich rozpowszechnianie bądź nieprzystąpienie do ich rozpowszechniania 
w odniesieniu do UTWORU w całości lub ich poszczególnych części 
na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym punkcie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do UTWORU nie jest ograniczone 

pod względem celu rozpowszechniania UTWORU, ani też pod względem czasowym 

i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty 

bez żadnych ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w §2 ust. 1 Umowy, w tym, w                
zakresie prawa do wykonywania praw zależnych, na co niniejszym wyrażam zgodę. 

3. Organizator jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do              
UTWORU oraz zbycia i przenoszenia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej           
Umowy na osoby trzecie. 

§3 

1. Twórca oświadcza, iż w związku z wygraną Konkursu, o którym mowa w §1 Umowy otrzyma                
nagrodę w wysokości 700 zł brutto, która stanowi jednocześnie wynagrodzenie Twórcy z tytułu             
przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, przelewem na              
rachunek bankowy Twórcy o numerze …………………………………. 

  

§4 

1.     Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Organizator Twórca 

………………………………… ………………………………… 



  

  

  

  

 


