Załącznik Nr 3 - Pisemne oświadczenie Autora dotyczące przeniesienia na rzecz Gminy Siechnice
autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania Konkursu na Hejnał miasta Siechnice
……………………………………….………….
(imię i nazwisko)
…………………………………………….…….
(adres, miejsce zamieszkania)
…………………………………….……….……
(nr telefonu, adres email)
………………………………………..…………
(PESEL)
OŚWIADCZENIE
1. Przenoszę na Gminę Siechnice wszelkie autorskie prawa majątkowe, dotyczące kompozycji
zgłoszonej do Konkursu.
2. Przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych melodii konkursowej dostarczonej
Organizatorowi do nieograniczonego, bezpłatnego i bezterminowego korzystania i rozporządzania w
kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z poźn. zm.) następuje na
zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania,
rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w
każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności na polu eksploatacji
związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do: wyłącznego
używania i wykorzystania melodii, będących przedmiotem konkursu we wszelkiej działalności
promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej oraz wykorzystywania melodii w każdej formie z
użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności zapisu magnetycznego techniką cyfrową za
pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, CD lub DVD, nośniki typu „flash” i innych) na gruncie
pól eksploatacji, które stanowią m.in.:
a) utrwalenie melodii i jej zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach
elektronicznych wszelkimi technikami,
b) wprowadzanie do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych
i reklamowych,
c) wprowadzenie do pamięci komputera,
d) publiczne wykonanie lub odtworzenie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
e) wystawienie, najem, dzierżawa i bezpłatnego użyczenia,
f) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,

g) nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez
inną organizację telewizyjną,
h) rozpowszechnianie przez internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i
serwery ftp), intranet, extranet i inne sieci komputerowe.
3. Zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Przekazana przeze mnie w formie nośnika CD i zapisu nutowego kompozycja staje się własnością
Gminy Siechnice z chwilą przekazania.
5. Zostając laureatem Konkursu zobowiązuję się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem
Organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego melodii dostarczonych do Konkursu.
Niniejsze oświadczenie rodzi skutki prawne z chwilą wygrania przeze mnie Konkursu.

..............................................
(data i czytelny podpis Autora – Uczestnika Konkursu
lub

podpis rodzica - opiekuna prawnego)

