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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
„Zabawa to poważna sprawa”

Oświadczenie uczestnika
Uczestnik konkursu „Zabawa to poważna sprawa” („Uczestnik”) oświadcza, iż przysługują
mu wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego w ramach konkursu sprawozdania
i dołączonych do niego materiałów.
1.

Uczestnik w przypadku nagrodzenia jego pracy w konkursie, z chwilą wyboru jego
pracy na pracę podlegającą nagrodzie, w ramach uzyskanej nagrody, przenosi
na Organizatora (zdefiniowanego w regulaminie konkursu) autorskie prawa
majątkowe do pracy na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu Prawa
Autorskiego, w tym:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, a także wprowadzania do pamięci
komputera;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, w tym do wprowadzania ich
do obrotu, najmu lub użyczenia;
c)

w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej, w tym do ich
publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, remitowania,
a także do publicznego udostępniania w taki sposób, tak, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet,
rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej;

d) w zakresie wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego na wszystkich polach eksploatacji;
e) w zakresie wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych
związanych promowaniem działalności IKEA.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie
z opracowania pracy, stosownie do Prawa Autorskiego.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy oraz prawa wykonywania
i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego jest nieograniczone
terytorialnie.
4. Uczestnik przenosi na Organizatora również własność nośników, na których utrwalone
zostaną prace. Przeniesienie własności nośników nastąpi każdorazowo z chwilą
wydania Organizatorowi stosownych nośników.
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5. Każdy Uczestnik (także ten, który nie wygrał konkursu) z momentem zgłoszenia pracy
do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej
zgody na edycję pracy, korzystanie z pracy dla celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu i wykorzystywaniem pracy w celach reklamowych, promocyjnych
i marketingowych związanych promowaniem działalności Organizatora.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, iż wszelkie osoby przedstawione w pracy wyraziły
zgodę na udział w pracy i na rozpowszechnianie ich wizerunku. W przypadku osób
niepełnoletnich Uczestnik konkursu zobowiązany jest do uzyskania w tym celu zgody
pełnoprawnych opiekunów.
7.

Na żądanie IKEA Uczestnik przedstawi Organizatorowi pisemne zgody osób lub,
w przypadku osób niepełnoletnich, ich pełnoprawnych opiekunów na
rozpowszechnianie ich wizerunku zawartego w materiałach konkursowych.

8. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych
w ramach organizacji konkursu, przedstawionymi w Regulaminie konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, iż wszelkie osoby, których dane zostaną udostępnione IKEA
w ramach realizacji konkursu, zostały poinformowane o zasadach przetwarzania ich
danych osobowych, przedstawionych w Regulaminie konkursu.
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……………………………………………………………………………………..
Podpis:
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