
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU „ZOSTAŃ PRZYJACIELEM GÓR” 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu __________________________________  

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego __________________________________  

Jako przedstawiciel ustawowy wymienionego wyżej Uczestnika Konkursu „Zostań przyjacielem gór”,  

niniejszym Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę wszelkie prawa do nadesłanej pracy na 

Organizatora Konkursu „Zostań przyjacielem gór”, Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdrój, 

ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000107928, NIP: 8732315859 w tym również majątkowe prawa 

autorskie na następujących polach eksploatacji: (a) utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką, 

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, (b) w zakresie 

obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, (c) ) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób 

inny niż określony w pkt (b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

Ponadto upoważniam Słotwiny Arena sp. z o.o. bez ograniczeń czasowych do swobodnego i 

samodzielnego decydowania o pierwszej publikacji, emisji lub wykorzystaniu utworów. W sytuacjach 

zwyczajowo przyjętych, w szczególności takich jak wykorzystanie utworu w celu opracowania 

materiałów reklamowych lub promocyjnych Konkursu, Słotwiny Arena sp. z o.o. ma prawo dokonywać 

opracowania, zmiany, przeróbki lub tłumaczenia utworów bądź ma prawo korzystać i rozpowszechniać 

utwory oraz ich opracowania lub adaptacje bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora utworu 

pierwotnego.  

Niniejsza licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony. Oświadczam, 

że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora podanych przeze mnie danych osobowych w związku z organizacją, przeprowadzeniem i 

rozstrzygnięciem Konkursu, a także w związku z wydaniem Nagrody.  

Wyrażam zgodę na utrwalenie przez Organizatora wizerunku Uczestnika Konkursu oraz mojego  

Wizerunku, a także na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora tych wizerunków dla celów 

związanych z Konkursem.  

______________________  

Data i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis 


