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OŚWIADCZENIE

W  związku  z  moim  uczestnictwem  w  Konkursie  „Bank  Tras”  (zwanym  dalej
Konkursem), którego organizatorem jest EACTIVE s.c. z siedzibą przy ul. Głównej 25/2, 55-
010 Święta Katarzyna, oświadczam, co następuje:

1. zaznajomiłem / zaznajomiłam się z Regulaminem Konkursu, w tym postanowieniami
pkt VI tego Regulaminu i w pełni je akceptuję,

2. z  uwagi  na cel  Konkursu,  a to:  wyłonienie 20 najlepszych  tras rowerowych,  które
następnie  zostaną  umieszczone  w  stworzonym  przez  Organizatora  przewodniku
elektronicznym „Bank Tras” (w formacie pdf), a także udostępnione do bezpłatnego
pobrania na stronie organizatora:

a) z  chwilą  przekazania/przesłania  Organizatorowi  Konkursu  mojej  Pracy
Konkursowej  –  przenoszę  na  Organizatora  (udzielając  Organizatorowi
licencji  wyłącznej)  –  bez  wynagrodzenia  (nieodpłatnie)  wszystkie
przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do przesłanych: opisu trasy,
opisu atrakcji na trasie, zdjęć z trasy oraz mapy trasy stanowiących moje
zgłoszenie konkursowe (zwane dalej Pracą Konkursową),

b) przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych,  o  którym  mowa  w  pkt  a)
następuje  na  wszystkich  istniejących  w  dacie  składania  niniejszego
oświadczenia polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji
obejmujących:

c)

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; a także utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej 
techniką komputerową poprzez elektroniczne zapisy i nośniki 
danych;

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami/nośnikami 
danych, na których Pracę Konkursową utrwalono bądź zapisem 
elektronicznym Pracy Konkursowej - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy/nośników danych 
i/lub zapisu elektronicznego Pracy Konkursowej;

 w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż
określony wyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 



udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 wprowadzanie do sieci Internet,

d) z  chwilą  przekazania/przesłania  Organizatorowi  Konkursu  mojej  Pracy
Konkursowej – udzielam Organizatorowi – nieodpłatnie – upoważnienia do
wykonywania przysługujących mi praw osobistych do Pracy Konkursowej,
obejmujących w szczególności prawo do:

 nienaruszalności  treści  i  formy  Pracy  Konkursowej  oraz  jej
rzetelnego wykorzystania;

 decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej;
 nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej,

e) z mocy udzielonego zgodnie z pkt c) powyżej upoważnienia – Organizator
jest  uprawniony  w  szczególności  do  modyfikacji  Pracy  Konkursowej  w
sposób nienaruszający istotnie treści opisu trasy.
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Podpis autora pracy konkursowej

.................................................
Podpis rodzica lub innego opiekuna prawnego (w przypadku, gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia)


