
ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletności)

Dane uczestnika konkursu (Autora): 

Imię i nazwisko autora pracy: ……………...………………………….…………………………………………….. Wiek: …………..…...……

Adres zamieszkania: ……..….………………...………………………………………………………………………………………...…………………. 

Adres i pełna nazwa szkoły: ……………..…….……………………………...…………………………………………………………………………. 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………….………………………………………...…………………………….. 

Adres e-mail opiekuna prawnego: ……………...…………………………..…………………………………………………………………………. 

Numer telefonu do kontaktu: ………………………….……………………..........………...... Rozmiar koszulki…………………………..

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne: 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w konkursie pt.:„Polska
Przyszłości. Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość”, organizowanym przez Fundacja Forum Zrównoważonej
Technologii  z  siedzibą w Warszawie  (dalej:  „Konkurs”)  jest  wynikiem samodzielnej  pracy  autora.  Autorowi
przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i  majątkowe do pracy konkursowej i  nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

Udzielam  Organizatorowi  nieodpłatnej,  niewyłącznej  licencji  na  korzystanie  z  tego  utworu  przez  czas
nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie zwielokrotniania - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem w ramach prasy, ulotek,
opakowań,  plakatów,  reklam,  bilbordów;  wprowadzanie  i  powielanie  w  pamięci  komputera;
rozpowszechnianie za pośrednictwem radia, wystawienia, prezentowania, odczytywania;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; 

c) w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  w  sposób  inny  niż  określony  powyżej  -  publiczne  wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
także publiczne udostępnianie utworu w taki  sposób, aby każdy mógł  mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

Zobowiązuję się do niewypowiadania tejże licencji.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich. 

Za  wszelkie  roszczenia  osób  trzecich,  które  wynikają  z  tytułu  naruszenia  ich  praw  odpowiada  uczestnik
Konkursu. 

Zgoda na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział: …………….……………………………………....……….. (imię i nazwisko autora pracy) w Konkursie
pt.  „Polska  Przyszłości.  Marzenia  zawsze  zwyciężają  rzeczywistość”,  organizowanym przez  Fundacja  Forum
Zrównoważonej Technologii z siedzibą w Warszawie. 

………………………………………………………. ……………………………………………………
Czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy Miejscowość, Data


