
Załącznik nr 3. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż do przesłanych materiałów konkursowych tj. 
przepisu kulinarnego-  receptury i opisu jego przygotowania, zdjęć - zwanych dalej 
utworem,  
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia  04.02.1994r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych ( t.j. 2019 poz.1231 z późn. zm.) przysługują mu odpowiednie 
prawa autorskie.  

2. Z chwilą  wyłonienia jako Laureata nagrody głównej lub wyróżnienia w konkursie pn. 
„Kulinarny przepis z domowego zeszytu.” Laureat lub wyróżniony udziela  nieodpłatnie 
na  rzecz Organizatora – Gminy Miejskiej Kraków licencji z sublicencją,  do utworu  
i jego wszystkich części składowych na wszystkich polach eksploatacji istniejących  
w chwili zawarcia umowy, obejmujących w szczególności: 

1) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, 
magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi, 

2) zwielokrotnianie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt. 1, 
3) wprowadzanie zwielokrotnionych nośników do obrotu,  
4) najem i użyczenie, 
5) publiczne udostępnienie nośników, 
6) publiczne odtwarzanie, 
7) nadawanie i reemitowanie telewizyjne, 
8) wprowadzenie do pamięci komputera, 
9) publiczne udostępnienie w sieciach komputerowych umożliwiające dostęp  

w wybranym miejscu i czasie, 
10) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 

2. Uczestnik  przenosi nieodpłatnie na Organizatora Gminę Miejską Kraków również 
prawo do korzystania i rozporządzania oraz wyrażania zgody na korzystanie oraz 
rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań utworu, w zakresie, o którym mowa 
powyżej. 

3. Przeniesienia, o którym mowa powyżej tj. ust. 1 i 2  dotyczą również wszelkich wersji 
utworu dostarczonych przez Uczestnika, jak również powstałych w wyniku 
wykonywania przez Organizatora uprawnień, o których mowa w ust. 4 i nie jest 
ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora lub inny 
wskazany przez niego podmiot autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb 
Organizatora wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania 
utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności 
na: 

1) dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych i uzupełnień oraz 
rozpowszechnianie utworu w takiej postaci, 



2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie 
lub  
w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi,  
a także w ramach utworów audiowizualnych, 

3) dokonywanie wyboru sposobu oznaczania autorstwa utworu lub jego 
pomijania, 

5. Licencja o której mowa w ust.1 udzielona jest bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych.  
Jednocześnie uczestnik oświadcza, że utwór tj. zdjęcia -  przekazane na potrzeby 
niniejszego Konkursu jest wynikiem wyłącznie jego osobistej pracy twórczej i nie 
narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Natomiast receptury potraw i opisy ich 
przygotowania zgłoszone do konkursu bądź to zostały pozyskane z domeny publicznej 
bądź to uczestnik posiada doń odpowiednie  prawa autorskie. 
Organizatorzy (GMK – UMK, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 
18) nie odpowiadają za naruszenia praw czy innych dóbr majątkowych lub osobistych 
osób trzecich, powstałych w skutek wykorzystania przez biorącego udział w konkursie 
wkładów twórczych innych osób. 
 
 

Data………….                 Podpis………………………… 

 
 

 


