REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Ulubiony mieszkaniec lasu”
§1
1.

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Ulubiony mieszkaniec lasu” (dalej
zwanego Konkursem), jest Expo Mazury S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w
Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka 55, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513712, NIP 8392767573, kapitał zakładowy
116.928.000,00 PLN.

2.

Konkurs jest organizowany w ramach wydarzenia o nazwie „Hubertus Arena“
odbywającego się w dniach 12-14.10.2018 r. w Expo Mazury Centrum TargowoKonferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 55.

3.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości
artystycznej dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim
forum, tj. podczas wydarzenia „Hubertus Arena” odbywającego się w Expo Mazury
Ostróda.

4.

Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie się co najmniej 6 uczestników,
spełniających kryteria przewidziane niniejszym Regulaminem.
§2
Czas trwania Konkursu

1.

Konkurs rozpoczyna się 17 września 2018 r. i trwać będzie do 8 października 2018 r.,
do godz. 16:00.

2.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 października 2018 r. w Expo Mazury
Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie podczas wydarzenia
Hubertus Arena.

§3
Temat Konkursu
1.

Temat prac konkursowych brzmi: „Ulubiony mieszkaniec lasu”.

2.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy konkursowej
przestawiającej ulubionego mieszkańca lasu. Praca konkursowa może być wykonana
dowolną techniką i metodą, przy użyciu materiałów wybranych przez Uczestnika.
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
a.

które nie ukończyły 15 roku życia, z zastrzeżeniem, iż ich udział możliwy jest
wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna
prawnego), wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

b.

posiadają aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

c.

spełniają pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.

Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po
łącznym spełnieniu następujących warunków:
a.

zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu przez
przedstawiciela ustawowego,

b.

dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, w trybie i terminie
przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. dostarczeniu do Organizatora w
terminie do 08 października 2018 r., do godz. 16:00 :
–

pracy konkursowej,

–

formularza zgłoszeniowego, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu, wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela
ustawowego Uczestnika,

–

oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i

przedstawiciela
Regulaminu.

ustawowego,

stanowiących

Załącznik

nr

2

do

Z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana
osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej również: „Uczestnik”).
4.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów,
lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

5.

Każdy z Uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

6.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo,
przysposobieni i przysposabiający, dzieci), a także inne osoby pozostające w
stosunku służbowym z pracownikami Organizatora.
§5
Zgłoszenie się do konkursu

1.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez dostarczenie do siedziby Organizatora
do dnia 08 października 2018 r. do godz. 16:00 (osobiście, pocztą lub kurierem)
kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 wraz z pracą konkursową.
UWAGA: O terminie złożenia zgłoszenia do konkursu decyduje data jego wpływu do
Organizatora.

2.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych na Konkurs
prac, które powstały z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za
uszkodzenia powstałe w czasie transportu pracy.

4.

Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi oraz przesyłane są na koszt i
ryzyko Uczestnika.

5.

Prace niespełniające warunków uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie
będą podlegały ocenie konkursowej.

6.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

7.

Praca konkursowa musi być pracą własną Uczestnika, nigdzie wcześniej
niepublikowaną, niebędącą przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążona wadami
prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

8.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich, z wyłączeniem zgłoszeń
dokonywanych przez przedstawicieli ustawowych Uczestników.

9.

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługują mu prawa
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

10.

Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie (podstawie), który
winien zawierać metryczkę według następującego wzoru:
a.

imię i nazwisko Uczestnika,

b.

imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,

c.

adres e-mail przedstawiciela ustawowego,

d.

numer telefonu przedstawiciela ustawowego.

Brak opisu Pracy konkursowej, zgodnego z metryczką albo jakiegokolwiek jej punktu
skutkuje możliwością odrzucenia Pracy konkursowej z Konkursu.
11.

Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu
oznaczać może nie zakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Decyzję w każdym przypadku podejmuje Organizator.
§6
Wyniki konkursu i nagrody

1.

Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez Organizatora w składzie
trzyosobowym, spośród przekazanych prac konkursowych wyłoni trzech laureatów
Konkursu.

2.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność,
pomysłowość, kompozycja.

3.

Komisja w głosowaniu tajnym i w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 2 powyżej
podejmuje decyzje o przyznaniu nagród.

4.

Decyzja komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.

5.

Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie nagród nastąpi podczas wydarzenia
„Hubertus Arena” dnia 14 października 2018 r. o godz. 13:00 w Expo Mazury S.A. z
siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka 55 poprzez prezentacje prac oraz
imion i nazwisk zwycięzców. Nagrody powinny być odebrane osobiście przez
Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych w dniu 14 października 2018 r. r. o
godz. 13:00, w trakcie uroczystego wręczania nagród.

6.

Nagrodami w Konkursie są:
a)

I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości nie przekraczającej 760,00 zł,

b)

II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości nie przekraczającej 760,00 zł.

c)

III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości nie przekraczającej 760,00 zł.

7.

Komisja ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, wyróżnień jak i również
prawo do nieprzyznania nagród.

8.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.

9.

Utrata praw do Nagrody zachodzi w sytuacji:

10.

a)

odmowy przyjęcia Nagrody przez Uczestnika,

b)

nie stawienia się Uczestnika na uroczyste wręczanie nagród, o którym mowa w
§ 6 ust 5.

c)

rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

W przypadkach, w których Organizator będzie płatnikiem podatku, tj. zobowiązany
będzie do pobrania i odprowadzenia właściwemu urzędowi skarbowemu podatku
dochodowego od przyznanych Nagród, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową
nagrodę pieniężną o wartości 11,11 % nagrody głównej, która nie będzie podlegać
wypłacie na rzecz Zwycięzcy Konkursu, lecz zostanie przeznaczona (potrącona) przez
Organizatora na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.

§7
Prawa autorskie
1.

2.

3.

4.

5.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
Organizatora autorskich praw majątkowych i praw zależnych do pracy konkursowej
oraz prawa własności egzemplarza Pracy konkursowej.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz
prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy
konkursowej zostało uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu,
zawierającym obowiązkowe oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika
Konkursu.
Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas
wydarzenia o nazwie „Hubertus Arena ”, odbywającego się w dniach 12-14.10.2018
r. w Expo Mazury Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie, ul.
Grunwaldzka 55 oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych
Organizatora, a także zgadza się na wykorzystywanie pracy w celach promocyjnych
i marketingowych przez Organizatora.
Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których
wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na
podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie
narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich praw majątkowych i
osobistych.
Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:
a)

przysługują mu prawa autorskie do Utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy
Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu
przez Uczestnika;

b)

zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności
przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

c)

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są
przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

d)

wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego
wizerunku w celach związanych z Konkursem;

6.
7.

8.

Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, prawa o
których mowa w ust. 5 lit a) nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów
wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia
przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z
naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników
podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić
Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek
świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych
osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora
naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich
wysokości, na każde żądanie Organizatora.
Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa
rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
§8
Dane osobowe

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO), obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Organizator informuje, iż:
1.

Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika oraz jego
przedstawiciela ustawowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail,
wiek Uczestnika, numer telefonu - podane w zgłoszeniu konkursowym oraz
wizerunek zarejestrowany podczas ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia
nagród.

2.

Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Expo Mazury
S.A. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55 (14-100 Ostróda).

3.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się telefonicznie: pod
numerem telefonu 89 506 58 00, poprzez email: sekretariat@expomazury.pl lub
pisemnie pod adresem Expo Mazury S.A. ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, prowadzenia
komunikacji, wydania nagród, opublikowania wyników Konkursu, prezentacji
Uczestników i zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz dokonania ewentualnych
rozliczeń publicznoprawnych.

6.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

b.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

7.

Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a w przypadku,
gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – nie dłużej niż do momentu
wycofania zgody.

8.

W celu realizacji Konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych podmiotom z nim współpracującym w zakresie obsługi technicznej i
organizacyjnej Konkursu (np. obsługa IT, prawna, firmy kurierskie).

9.

Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

10.

a.

dostępu do swoich danych osobowych,

b.

sprostowania danych,

c.

usunięcia danych,

d.

ograniczenia przetwarzania danych,

e.

przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać przesyłając
stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej wskazanej w punkcie 3
powyżej lub pisemnie na adres Organizatora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

11.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
szczególności profilowania.

12.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Uczestnika,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

13.

Dane nie będą wykorzystywane celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym
do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
§9
Reklamacje

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie
pisemnej, na adres ul Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda, z dopiskiem „Konkurs –
Ulubiony mieszkaniec lasu - Reklamacja” w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu.
Wszelkie reklamacje zawierać powinny imię, nazwisko, adres zamieszkania
(korespondencyjny), adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Do rozstrzygania reklamacji zostanie powołana przez Organizatora Komisja
Reklamacyjna.
Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję
Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Reklamacyjną.
Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
9.

Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników/przedstawicieli ustawowych.
Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż dostarczona praca konkursowa
stanowi jego wyłączną własność i zgłoszenie jej przez Uczestnika jako własnej nie
narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy ponoszą
pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy
do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania prac konkursowych i
dokumentów zgłoszeniowych.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.hubertusarena.pl i
w siedzibie Organizatora.
Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
667
775
049
lub
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
magdalena.zielinska@expomazury.pl.
Przekazując pracę na konkurs, Uczestnik i przedstawiciel ustawowy potwierdzają, że
wyrażają zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a.

zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu,

b.

odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,

c.

nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d.

rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

10.

Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora www.hubertusarena.pl

11.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa polskiego.

12.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Konkurs plastyczny „Ulubiony mieszkaniec lasu”

Dane Uczestnika
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
Adres zamieszkania:
Dane przedstawiciela ustawowego (np.: rodzica)
Imię :
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr tel. :
E – mail :
[

]1

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Konkursu
plastycznego „Ulubiony mieszkaniec lasu”.

[

]2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie pt. „Ulubiony mieszkaniec
lasu” na warunkach określonych w Regulaminie.

[

]3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich
oraz mojego dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym także
wizerunku zarejestrowanego podczas ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia
nagród, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

1

W celu akceptacji w polu [ ] należy wstawić znak X
W celu akceptacji w polu [ ] należy wstawić znak X
3
W celu akceptacji w polu [ ] należy wstawić znak X
2

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celach
wskazanych w Regulaminie Konkursu, w tym w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach.
[

]4

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz imienia i
nazwiska mojego dziecka w materiałach Organizatora związanych z Konkursem,
w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się
na wykorzystywanie przez Organizatora mojego wizerunku oraz wizerunku
mojego dziecka utrwalonych podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w
tym na rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora oraz w
publikacjach Organizatora w celu informowania o Konkursie. Zgoda udzielana
jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

…………………………………………………………………
Data i Podpis przedstawiciela ustawowego

4

W celu akceptacji w polu [ ] należy postawić znak X

Załącznik nr 2
Oświadczenie

.......................................................
Miejscowość,

data

Imię i nazwisko Uczestnika:
…………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Przedstawiciela Ustawowego:
…………………………………………………………………………….

Oświadczenie przekazania praw autorskich
1.

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy
konkursowej (dalej: Praca Konkursowa) przesłanej w ramach Konkursu pt. „Ulubiony
mieszkaniec lasu”.

2.

Oświadczam, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych
praw autorskich osób trzecich.

3.

Jednocześnie przenoszę bezpłatnie na Expo Mazury S.A. prawa autorskie i prawa
majątkowe do Pracy Konkursowej na polach określonych poniżej, tj. Organizator
będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów

komercyjnych
eksploatacji:

i/lub

promocyjno-reklamowych na

następujących

polach

a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie
od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności
utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę
Konkursową, w całości lub w części utrwalono, wprowadzanie do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem,
dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c.

w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części, w
sposób inny niż określony powyżej
w lit. b. publiczne
wykonanie,
wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym
rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie Organizatora;

d.

wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub części do
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do
Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie
Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów
przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;

e.

dokonywanie modyfikacji, skracania, tworzenie nowych wersji, adaptacji oraz
opracowań.

sieci
sieci
Prac
oraz

4.

Oświadczam, że korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora na polach
eksploatacji określonych powyżej, może następować w całości, w części,
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień,
animacji lub innych modyfikacji itd.

5.

Zezwalam Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora
na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej
do potrzeb Organizatora, w tym na dodawanie do Pracy Konkursowej elementów

animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy Konkursowej na w/w polach
eksploatacji.
6.

Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora,
zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych
oraz nadzoru autorskiego względem Utworu.

7.

Oświadczam, że Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i
upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego
tytułu.

………………………………………………………………………
Podpis przedstawiciela ustawowego

