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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Do Zarządzenia PMK nr 1693/2004 z dn. 05. 10. 2004 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Imię i nazwisko/ imiona i nazwiska autora/ wszystkich autorów pracy konkursowej oraz jego/ich 
adresy zamieszkania: 

…………………………....................................................................................................................

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

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

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

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

Nazwa i adres uczestnika konkursu:
………………………......................................................................................................................

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

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

Niniejszym, oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na przejście, w przypadku nagrodzenia mojej/naszej pracy 

konkursowej, autorskich praw majątkowych na zamawiającego w zakresie:

1) wystawiania pracy konkursowej w całości lub części przez zamawiającego 

bez ograniczeń co do miejsca, czasu i formy

2) wykorzystania pracy konkursowej dla celów opracowań, studiów i analiz 

inwestycyjnych

3) zwielokrotniania pracy konkursowej w całości lub części poprzez 

dokonywanie kserokopii i wprowadzanie do pamięci komputera w celach 

niekomercyjnych

4) wielokrotnej publikacji pracy konkursowej w całości lub części w celu 

sporządzenia katalogu, promocji inwestycji, rozpowszechniania informacji o 

konkursie, promocji Miasta Krakowa, bez ograniczeń co do miejsca, czasu i 

formy tylko w celach niekomercyjnych.

2. nie będę wykonywał przysługujących mi/nam praw autorskich osobistych w sposób 

ograniczający zamawiającego w wykonywaniu praw do pracy konkursowej, w 

szczególności upoważniam/ upoważniamy zamawiającego do decydowania o 

publikacji pracy konkursowej i decydowania o zachowaniu jego integralności. 

3. moja/ nasza praca konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz że w 

przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko zamawiającemu z roszczeniami z 

tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy konkursowej lub jej części, w tym 

Komentarz: W innych celach 
praca konkursowa nie będzie 
wykorzystywana?
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prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia 

dóbr osobistych, przejmę/przejmiemy odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej.

4. wyrażam zgodę na przejście, w przypadku nagrodzenia mojej/naszej pracy 

konkursowej, na własność zamawiającego pracy konkursowej.

 _______________________ _________________________________

         (miejsce, data) (podpisy autora/ wszystkich autorów pracy 
konkursowej)


