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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 

Działając w imieniu własnym/ reprezentowanego przeze mnie uczestnika konkursu* niniejszym zobowiązuję 
się, że przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego Konkursu nie naruszy ona praw autorskich 
osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, oraz że będą mu 
przysługiwały wszystkie prawa do koncepcji architektonicznej zgłoszonej w niniejszym Konkursie.  
 
Oświadczam również, że uczestnik Konkursu poniesie wyłączną, pełną i nieograniczoną odpowiedzialność 
majątkową i osobistą oraz zobowiązuje się bezwarunkowo zwolnić Organizatora Konkursu z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczeń przeciwko Organizatorowi Konkursu, gdyby przy 
tworzeniu pracy konkursowej zostały naruszone przez uczestnika Konkursu prawa autorskie, prawa 
własności intelektualnej, bądź jakiekolwiek inne prawem chronione interesy osób trzecich. 
 
Ponadto oświadczam w imieniu własnym / reprezentowanego przeze mnie uczestnika Konkursu*, że 
wyrażam zgodę na : 
 

1) prezentację zgłoszonej przez niego pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, 
2) korzystania przez Organizatora Konkursu ze zgłoszonej przez uczestnika Konkursu pracy projektowej 

na następujących polach eksploatacji : 
 
o zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, 
o wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, 

technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika; 
o publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla 

celów promocyjnych Organizatora Konkursu, w katalogu konkursowym oraz w środkach 
masowego przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci 
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu; bez obowiązku zapłaty z tego 
tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz uczestnika Konkursu i członków zespołu 
projektowego. 
 

Ponadto oświadczam, że w przypadku, gdy zgłoszona przeze mnie / reprezentowanego przeze mnie / 
uczestnika Konkursu* praca projektowa zostanie nagrodzona, na Organizatora Konkursu przeniesione 
zostaną w dacie przyznania nagrody automatycznie, bez konieczności składania przez Organizatora ani 
uczestnika jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli i nieodpłatnie (w tym także bez odrębnego 
wynagrodzenia za  korzystanie z utworu na poszczególnych polach eksploatacji), autorskie prawa majątkowe 
do pracy konkursowej Uczestnika na następujących polach eksploatacji : 
 

o wskazanych w pkt  2 powyżej, 
o przeróbki lub adaptacje; każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o ile 

będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Organizatora Konkursu i bez dodatkowego 
wynagrodzenia, 

o wykonywanie robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie wybranej pracy 
konkursowej, a w przypadku jeżeli praca konkursowa zostanie uznana za najlepszą i otrzyma 
pierwszą nagrodę także :  

o opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych  
w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, przy czym nie jest 
wymagane zezwolenie autora na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  
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