
 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu  

„PeWNego razu w teatrze… Scenariusz przedstawienia dla dzieci”  

organizowanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o. 

 

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

Adres zamieszkania Uczestnika: ……………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy konkursowej Uczestnika:  …………………………………………………….. 

    

Oświadczenie o Oświadczenie o Oświadczenie o Oświadczenie o zzzzezwoleniu ezwoleniu ezwoleniu ezwoleniu na korzystanie na korzystanie na korzystanie na korzystanie i rozpowszechnianie i rozpowszechnianie i rozpowszechnianie i rozpowszechnianie utworuutworuutworuutworu    

    

1. Niniejszym oświadczam, że: 

a) przysługuje mi pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłoszonego 

przeze mnie w ramach konkursu Utworu i jestem uprawniony do zezwolenie na 

wykorzystanie przez OrganizatorOrganizatorOrganizatorOrganizatoraaaa, tj. Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (022460), ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisane do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000091324, 

NIP 5252152632996  

b) korzystanie z Utworu przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w pkt 

2 niniejszej umowie nie będzie naruszało praw osób trzecich oraz nie będzie 

wymagało uzyskania od nich zgody lub wypłacenia wynagrodzenia. 

2. Niniejszym udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania  

i rozpowszechniania Utworu na terytorium Polski oraz w Internecie przez okres 5 lat od 

chwili podpisania oświadczenia na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu, jego części lub fragmentów przez wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, 

optycznych i elektronicznych, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu 

cyfrowego, w szczególności w formie książki elektronicznej (e2book); 

b) rozpowszechniania Utworu, jego części lub jego fragmentów na nośnikach dźwięku lub 

obrazu i dźwięku; 

c) rozpowszechniania Utworu, jego części lub jego fragmentów przez jego publiczne 

wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie Utworu lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym  

w Internecie, a także za pośrednictwem telefonii komórkowej; 

d) przedruku Utworu, jego części lub jego fragmentów w prasie, broszurach, wykorzystania 

Utworu lub jego fragmentów w audycjach radiowych i telewizyjnych; 

e) zamieszczania Utworu, jego części lub fragmentów jako samodzielnej całości lub jako 

części innych utworów zbiorowych w różnych formach wydawniczych 2 także 

audiowizualnych i multimedialnych; 

f) wprowadzenia Utworu, jego części lub jego fragmentów do pamięci komputera  

i sieci komputerowych Organizatora. 

g) wykorzystywania do celów marketingowych w materiałach promocyjnych Organizatora. 



 

3. Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o rozpowszechnieniu zgłoszonego do 

Konkursu Utworu w formie bezpłatnego e2booka, składającego się z nagrodzonych  

w Konkursie Utworów oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed 

rozpowszechnieniem tego Utworu w takiej formie. 

4. Udzielenie niniejszego zezwolenia na korzystanie z Utworu na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych ust. 2 oraz udzielenie upoważnienia wskazanego  

w ust. 3 następuje nieodpłatnie.  

 

 

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

Data i podpis Uczestnika 


