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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

 

I. Oświadczam, że przesłałem/przesłałam ………………. prac konkursowych (podać liczbę) w ramach 

konkursu „Projekt na Medal” (dalej jako: „Konkurs”). 

II. Oświadczam, że nadesłane na ten konkurs prace są mojego autorstwa. 

III. Oświadczam, że wszelkie elementy graficzne występujące na projektach są mojego autorstwa, z 

wyłączeniem logotypu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej również jako: „Organizator”) oraz, że 

przesłane prace nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych tych osób.  

IV. Oświadczam, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko 

Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach do nadesłanych przeze mnie prac, jak również z 

tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, zobowiązuję się podjąć wszelkie możliwe działania 

faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności 

zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z tego tytułu, a w 

przypadku braku takiej możliwości, przystąpię po stronie Organizatora do toczących się przeciwko 

Organizatorowi postępowań. Jednocześnie oświadczam i akceptuję, że będę zobowiązany/a do 

naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami 

związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności będę 

zobowiązany/a do zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów i 

wydatków oraz należności wynikających z prawomocnych wyroków lub zawartych przez Organizatora 

ugód, nałożonych kar  i kosztów obrony praw Organizatora (w tym kosztów pomocy prawnej). 

V. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w social mediach Organizatora w zakresie 

informacji o uczestnikach, nadesłanych pracach i wynikach Konkursu. 

VI. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia jako 

laureata w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy także wykorzystania moich danych osobowych w 

zakresie imienia, nazwiska (pseudonimu) w publikacjach w social mediach Organizatora. Niniejsza 

zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

VII. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie 

Konkursu.  

VIII. Oświadczam, że: 

1. z chwilą przesłania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem nieodpłatnie udzielam Organizatorowi 

niewyłącznej licencji na korzystanie ze Zgłoszenia i zgłoszonej pracy konkursowej, we wszelkiej 

działalności Organizatora (w szczególności w działalności dotyczącej wszelkich serwisów 

internetowych i mediów społecznościowych – w tym do rozpowszechniana za ich pośrednictwem, 

a także we wszelkiej innej działalności Organizatora, w tym dotyczącej reprezentacji w lekkiej 

atletyce prowadzonej przez Organizatora) oraz we wszelkiej działalności podmiotów 

współpracujących z Organizatorem, (w szczególności sponsorów, partnerów, kontrahentów i 

licencjobiorców Organizatora), w tym w działalności gospodarczej, identyfikacyjnej, 

komunikacyjnej, promocyjnej i reklamowej, we wszystkich mediach, na wszelkiego rodzaju 
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materiałach i nośnikach, w tym w postaci elektronicznej, ponadto również w połączeniu z 

dowolnymi produktami lub usługami, oraz jako element innych dzieł i utworów, w tym w 

szczególności w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji 

wydawanych drukiem przez Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, w tym 

utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów 

strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym 

uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu 

dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych; licencja obejmuje prawo do udzielania 

dalszych licencji (sublicencji); 

2. jako autor nagrodzonego Zgłoszenia i pracy konkursowej niniejszym, w zamian za przekazaną 

Nagrodę i z chwila jej przyznania, przenoszę na Organizatora, w celu jej wykorzystywania we 

wszelkiej działalności Organizatora (w szczególności w działalności dotyczącej wszelkich serwisów 

internetowych i mediów społecznościowych – w tym do rozpowszechniana za ich pośrednictwem, 

a także we wszelkiej innej działalności Organizatora, w tym dotyczącej w tym dotyczącej 

reprezentacji w lekkiej atletyce prowadzonej przez Organizatora, w tym w na edycję prac i 

ewentualne dostosowanie projektu pod poszczególne PZLA Mistrzostwa Polski 2021, utworzenie 

projektu 3D, produkcję na podstawie nagrodzonego Zgłoszenia medali PZLA Mistrzostw Polski na 

sezon 2021) oraz we wszelkiej działalności podmiotów współpracujących z Organizatora (w 

szczególności sponsorów, partnerów, kontrahentów i licencjobiorców Organizatora), w tym w 

działalności gospodarczej, identyfikacyjnej, komunikacyjnej, promocyjnej i reklamowej, we 

wszystkich mediach, na wszelkiego rodzaju materiałach i nośnikach, w tym w postaci 

elektronicznej, ponadto również w połączeniu z dowolnymi produktami lub usługami, oraz jako 

element innych dzieł i utworów, autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia i pracy 

konkursowej bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, przedmiotowych, terytorialnych i 

czasowych, bez odrębnego wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

2) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub 

egzemplarzy, na których je utrwalono; 

3) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

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

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

4) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do 

obrotu lub rozpowszechniania, w sposób określony w pkt. 2 i 3 powyżej; 
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5) wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów promocyjnych 

lub reklamowych (np. reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały 

okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu lub 

rozpowszechniania, w sposób określony w pkt. 2 i 3 powyżej; 

6) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym w szczególności w 

sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, 

emisji, wytworzonych egzemplarzy; 

3. jako autor nagrodzonego Zgłoszenia i pracy konkursowej niniejszym zezwalam na dokonywanie przez 

Organizatora ich modyfikacji, a także na sporządzanie jej opracowań oraz wykonywanie przez Organizatora 

praw zależnych do nagrodzonego Zgłoszenia i pracy konkursowej, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.), w 

szczególności do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, przeróbek i adaptacji na takich samych 

polach eksploatacji, jak określono w pkt. 3 powyżej; 

4. jako autor nagrodzonego Zgłoszenia i pracy konkursowej (w tym zdjęcia) niniejszym upoważniam 

Organizatora do wykonywania w imieniu autora nagrodzonego Zgłoszenia i pracy konkursowej moich 

autorskich praw osobistych, a w szczególności do: 

1) decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu; 

2) rozpowszechnienia anonimowo; 

3) sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania; 

5. przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia i pracy konkursowej oraz prawa 

własności jej przesłanego Organizatorowi zwielokrotnionego egzemplarza następuje z dniem przyznania 

nagrody, jeśli nagrodzonego Zgłoszenia i praca konkursowa (w tym zdjęcie) zostanie nagrodzone zgodnie z 

Regulaminem Konkursu. 

 

 

................................................................................................................................  

Czytelny podpis uczestnika Konkursu, miejscowość, data 


