
 
 

 
 

1 | S t r o n a  
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs fotograficzny „Reggaenwalde Festiwal w Obiektywie” 

 

Imię i nazwisko  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  

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

Data urodzenia …………………………………… wiek  ……………………………………………………………………………………. 

Telefon ……………………………………………….. email …………………………………………………………………………………… 

Szkoła/placówka/nie dotyczy………………………………………………………………………………………………………………. 

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

L.p. Tytuły fotografii lub tytuł zestawu fotografii Liczba fotografii 

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, iż jestem autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych wyżej wymienionych fotografii. 

 

*w przypadku osób niepełnoletnich: 

Oświadczam, iż autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych wyżej wymienionych fotografii jest …………………………………………………………………  

 

Podpis zgłaszającego  

lub w przypadku osoby niepełnoletniej  

opiekuna prawnego                                    ……………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

2 | S t r o n a  
 

OŚWIADCZENIE AUTORA 

1. Jako autor wyżej wymienionych fotografii  zwanych dalej dziełem oświadczam, iż: 

a) Powyższe dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi przynależne 

dziełu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

b) Oświadczam także, że dzieło nie jest obciążone autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich. 

c) Posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z dzieła w zakresie praw 

autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek 

sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich. 

3. Udzielam nieodpłatnej licencji pełnej na rzecz Stowarzyszenia Kultura Sztuka region z siedzibą w 

Darłowie przy ul. 1-go Maja 8/1, która uprawnia Stowarzyszenie w szczególności do zamieszczania 

dzieła na stronie internetowej, w materiałach  informacyjnych wydawanych lub rozpowszechnianych 

przez Stowarzyszenie oraz wykorzystania w wystawie fotograficznej.  

4. Licencja obejmuje pola eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie nieodpłatnego obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy. 

5. W zakresie rozpowszechniania zdjęcia licencja obejmuje w szczególności - publiczne udostępnianie 

zdjęcia lub zdjęć bez odpłatności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym także poprzez wprowadzanie dzieła do pamięci komputera, 

rozpowszechnienie w Internecie.  

6. Jako autor dzieła określonego w pkt 1 składam poniższe oświadczenie i upoważniam 

Stowarzyszenie do użycia i przekazania tego oświadczenia osobom trzecim:  

"Udzielam licencji otwartej nieodpłatnej na korzystanie ze zdjęcia/zdjęć przez wszelkie osoby tym 

zainteresowane pod warunkiem wykorzystywania dzieła w sposób nieodpłatny wyłącznie w celach 

informatycznych, promocyjnych i pod warunkiem ujawnienia moich praw autorskich do dzieła." 

 

 

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

(data i podpis Autora) 


