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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA  

KONKURSU ,,URODZINY NELFARMY” 

 

Uczestnik Konkursu URODZINY NELFARMY (wypełnia uczestnik konkursu): 

Imię i nazwisko:__________________________________________, rok urodzenia:__________________ 

Adres zamieszkania:______________________________________________________________________ 

Adres do wysłania nagrody: ________________________________________________________________ 

Adres e-mail: _____________________________Nr telefonu kontaktowego: _________________________ 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA: 

I. OŚWIADCZENIE Uczestnika o przeniesieniu praw autorskich do Pracy Konkursowej 

(Utworu). 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem Pracy Konkursowej (dalej Utwór) zgłoszonej 

w Konkursie URODZINY NELFARMA Nelfarma Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, kod 41-250, ul. Rynek 2 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:0000620721, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, NIP: 5342521360, REGON: 364607384 (dalej 

Organizator) i oświadczam, że: 

a. przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do Utworu,  

b. Utwór nie jest obciążony żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami 

osób trzecich, 

c. wyrażam zgodę na oznaczenie Utworu moim imieniem i nazwiskiem lub też udostępniania 

go anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,  

d. upoważniam Organizatora do decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym 

rozpowszechnieniu Utworu,  

e. powierzam Organizatorowi sprawowanie w moim imieniu nadzoru autorskiego nad 

rozpowszechnieniem Utworu, 

f. przenoszę na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych 

i prawa zależne do Utworu oraz prawa do korzystania i rozpowszechniania Utworu dotyczące 

nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania z Utworu, w dowolny sposób wraz z jego 

wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na wszelkich znanych 

w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach 

eksploatacji:  

o utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego, 

o zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu 

magnetycznego, 

o publiczne wystawienie lub wyświetlenie,  

o wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą,  

o wprowadzanie do pamięci komputera, 

o publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, 

o najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy, 

o rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci 

komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, 

o wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (m.in. 

reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej, ulotki, plakaty o dowolnych 

rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz rejestracji i wykorzystania w charakterze znaków 

towarowych, wzorów przemysłowych, we wszelkich krajowych i międzynarodowych 

procedurach ochrony własności intelektualnej. 
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Ponadto udzielam Organizatorowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, zezwolenia na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do opracowań Utworu w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przenoszę na Organizatora prawo zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

Wyrażam, bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie 

zmian, przeróbek i innych modyfikacji Utworu, jak również poszczególnych jego części, zarówno 

o charakterze twórczym i nietwórczym i nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do tłumaczenia 

Utworu na dowolny język oraz do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania 

i rozporządzania Utworu lub jego częściami także w wersji przetłumaczonej.  

 

 

_________________________________   ___________________________________ 
Miejscowość, data        (podpis czytelny Uczestnika) 

 

 

 

 

 

II. OŚWIADCZENIE o przeczytaniu i akceptacji Regulaminu Konkursu ,,URODZINY 

NELFARMY”. 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałam/em Regulamin Konkursu ,,URODZINY NELFARMY” 

i akceptuję opisane w nim warunki i zasady uczestnictwa konkursie organizowane przez: Nelfarma Sp. z o.o. 

z siedzibą w Czeladzi, kod 41-250, ul. Rynek 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000620721, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, NIP: 

5342521360, REGON: 364607384 . 
 

 
 

 

_________________________________   ___________________________________ 
Miejscowość, data       (podpis czytelny Uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


