Załącznik nr 4 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu
pn. „Poznaję i dbam o swoje bezpieczeństwo”

WZÓR - UMOWA
zawarta w dniu ………………………..roku…………. pomiędzy: Fundacją Instytut Gryphius, z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 19, 70 – 383 Szczecin, zwanym dalej Organizatorem Konkursu, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………… - Członka Zarządu
2. ……………………………………………… - Członka Zarządu
a …………………………………………………………
zamieszkał/ą/ym w

………………………………………

zwany dalej Uczestnikiem Konkursu,
reprezentowanym przez ……………………………………
legitymując/ą/ym się dowodem osobistym nr ……………………..
PESEL………………………………..
zwan/ą/ym dalej Opiekunem Prawnym Uczestnika Konkursu.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej do udziału w
Wojewódzkim Konkursie pn. „Poznaję i dbam o swoje bezpieczeństwo ".
§2
Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa, o której mowa w § 1 Umowy, jest jego
samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku z późn. zm. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§3
1.
W związku z przyznaniem nagrody/wyróżnienia w Konkursie Uczestnik Konkursu przenosi
majątkowe prawa autorskie do pracy plastycznej, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
a)
utrwalania i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami cyfrowymi,
elektronicznymi, wszelkimi technikami poligraficznymi,
b)

wprowadzenia do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
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c)

wprowadzenie do obrotu,

d)

publicznej prezentacji.

2.
Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora konkursu prawo do udzielania zgody na
wykonywanie praw zależnych oraz na dokonywanie w pracy koniecznych zmian.
3.
Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw majątkowych i
osobistych osób trzecich w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy przez Organizatora Konkursu,
zgodnie z jej treścią. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do
Organizator Konkursu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przystąpienia po stronie Organizatora
Konkursu do toczącego się postępowania, całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz
zwolnienia Organizatora Konkursu od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
§4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i późniejszymi zmianami oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
§6
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora Konkursu.
§7
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.
ORGANIZATOR KONKURSU

………………………………………………………………..

UCZESTNIK KONKURSU

.………………………………………………………..
/czytelny podpis prawnego opiekuna/
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