
Oświadczenie przekazania autorskich / pokrewnych praw majątkowych 
 
 
Niniejszym oświadczam, że przenoszę na …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………  
 
nieodpłatnie, w całości, bez żadnych ograniczeń i bezterminowo autorskie / pokrewne prawa majątkowe 
 
do mojego dzieła ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
stanowiącego wkład w realizację Pracy Konkursowej pt.: …………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   
 
do konkursu pn. „Wiosenne filmowanie z SKO” organizowanego przez Powszechną Kasę Oszczędności 
Bank Polski Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa na 
wszystkich znanych polach eksploatacji (zgodnie z Regulaminem Konkursu: § 6 ust. 5), w szczególności: 
 

1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym technikami 
poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, plastycznymi, 
fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie 
oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia elektronicznego, 

2)  w zakresie obrotu oryginałami i egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczanie i najem oryginałów i egzemplarzy we 
wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami, 

3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 2): publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi technikami i metodami nadań i reemisji oraz w dowolnym 
systemie, standardzie, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy 
Konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszelkich technikach i technologiach, w dowolnym systemie i 
standardzie, w tym m.in. w sieciach informatycznych – internecie, intranecie, extranecie i in., w sieciach 
telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, w sieciach multimedialnych i in.; a także wykorzystanie we wszelkich postaciach 
promocji i reklamy, zgłaszanie i rejestrację w całości lub jako fragmentów, lub w połączeniach, jako dowolnego znaku 
towarowego. 

 
Prawa powyższe mogą zostać przeniesione na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę 
Akcyjną w ramach Konkursu pn. „Wiosenne filmowanie z SKO” na warunkach wskazanych w Regulaminie 
tego Konkursu. 
 
Oświadczam, iż dzieło jest efektem mojej twórczości, a prawa do niego są wolne od wad prawnych i nie są 
obciążone prawami osób trzecich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis (w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisuje opiekun ustawowy) 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data  

Podać rodzaj dzieła 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły uczestniczącej w Konkursie 

 

 


