
Swarzędz, dnia ………………………………. 
 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko/Nazwa 
 
…………………………………………… 
Adres zamieszkania/Siedziby 
 
telefon ………………………………. 
 
e-mail: ………………………………. 
 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udzielenia licencji do zdjęć składających 

się na pracę konkursową zgłoszoną w konkursie fotograficznym „30 lat minęło…” w zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

  

Niniejszym udzielam organizatorom ww. konkursu, tj. Gminie Swarzędz, Ośrodkowi Kultury w 

Swarzędzu oraz Swarzędzkiemu Centrum Historii i Sztuki, z chwilą przekazania ww. pracy konkursowej, 

prawa do korzystania z praw autorskich do każdego ze zdjęć składających się na tę pracę, zwanych 

dalej: utworem, na następujących polach eksploatacji: 

1) wprowadzanie utworu do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń; 

2) rozpowszechnianie utworu w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w 

Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki 

sposób, aby dostęp do fotografii przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie 

miejscu i czasie;  

3) wykorzystywanie utworu w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w tym w lokalnej 

prasie; 

4) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;  

5) publiczne prezentowanie utworu, w tym na wystawie w Swarzędzkim Centrum Historii i 
Sztuki.  

 

Niniejsza licencja zostaje udzielona nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych i ma charakter niewyłączny. 
 
Organizatorzy ww. konkursu są uprawnieni do udzielania dalszej licencji osobom trzecim, bez prawa 
ich dalszego sublicencjonowania przez te osoby. 
 
Udzielenie niniejszej licencji do utworu powoduje przeniesienie własności egzemplarza tego utworu 
bez względu na formę, w jakiej został dostarczony. 

 



Z chwilą udzielenia niniejszej licencji udzielam zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do utworu oraz przenoszę na organizatorów konkursu prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich.   
 
Oświadczam również, że korzystanie z ww. zdjęć przez organizatorów konkursu oraz podmioty, którym 
zostanie udzielona dalsza licencja, nie będzie naruszać praw osób trzecich. 
 

 

 

                                                                                                 ______________________________________ 

                                                                                                                                          (data i czytelny podpis)    

 
 
 
 
 
 
 


