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Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

Kuratorium Oświaty w Katowicach  

 

Załącznik nr 1 
 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU  

W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE  

NA NAJCIEKAWSZY FILM PT.: KRÓTKI FILM O SZACUNKU?” 
 

 

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

 

/imię i nazwisko uczestnika Konkursu/  /imię i nazwisko opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika Konkursu/ 

 

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

/adres zamieszkania/ /adres zamieszkania/ 

 

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

/PESEL/  /PESEL/ 

 

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

/telefon/       /telefon/ 

 

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

/e-mail/       /e-mail/ 

 

 

..………………………………………………………………………………………………………/

nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu/ 

 

Niniejszym oświadczam co następuje: 
 

1. Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią Regulaminu WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA 

NAJCIEKAWSZY FILM PT.: „Krótki film o szacunku” (zwanego dalej „Regulaminem”), 

którego treść akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

2. Film, który zgłosiłam/zgłosiłem do Konkursu jest wynikiem mojej osobistej działalności 

twórczej, wobec czego przysługuje mi do niej ogół autorskich praw majątkowych  

i osobistych, a także prawa zależne do niej. 

3. Z chwilą przekazania filmu Organizatorowi Konkursu przenoszę nieodpłatnie na Organizatora 

bezterminowo i na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do filmu będącego 

efektem mojej osobistej działalności twórczej na następujących polach eksploatacji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880): 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu, w tym w szczególności wytwarzania 

dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, 

wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

wykonywanie skanów; 
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b) w zakresie przechowywania i przekazywania filmu, w tym w szczególności 

wprowadzanie filmu do pamięci komputerów, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi 

i z wykorzystaniem Internetu; 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których film utrwalono,  

w tym w szczególności wprowadzanie filmu do obrotu jako nieodpłatne udostępnianie 

na innych podstawach; 

d) w zakresie rozpowszechniania filmu, w tym w szczególności jego publiczne 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Z chwilą przekazania filmu Organizatorowi Konkursu wraz z autorskimi prawami 

majątkowymi do filmu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora własność wydanego 

Organizatorowi Konkursu egzemplarza filmu oraz wyłączne prawo do opracowywania filmu 

oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. filmu w zakresie 

określonym w pkt. 3 powyżej. 

5. Upoważniam Organizatora Konkursu do wykonywania w moim imieniu autorskich praw 

osobistych do filmu tj. w szczególności prawa do: 

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy filmu; 

b) decydowania o pierwszym udostępnieniu filmu publiczności; 

c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z filmu. 

6. W przypadku potrzeby wykorzystania przez Organizatora Konkursu filmu na innych polach 

eksploatacji niż wymienione powyżej, przeniosę na Organizatora Konkursu autorskie prawa 

majątkowe do filmu w zakresie korzystania z tych pól nieodpłatnie,  

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora Konkursu w sposób wskazany 

w tym wezwaniu. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych 

przeze mnie w niniejszej deklaracji w celu i zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zapisami Regulaminu. 

8. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji 

o miejscowości, w której mieszkam i szkole, do której uczęszczam oraz stworzonym przeze 

mnie filmie w ramach promocji Konkursu. 

 

 

 

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

                                      /data, imię i nazwisko uczestnika Konkursu/ 

 

 

 

………………………………………………………. 

/data, imię i nazwisko opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika Konkursu/ 

 

 

 

 

 

 

 
 


