OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI
1. 1. Ja niżej podpisany/podpisana, ………………………………………………….………(„Uczestnik”),
przystępując do konkursu pod nazwą „Źródło Podgórza” na opracowanie projektu graficznego rzeźby wolnostojącej, która będzie usytuowanej na dziedzińcu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Kalwaryjskiej 81/83 w Krakowie („Konkurs”), jako autor/autorka przedłożonej pracy konkursowej udzielam organizatorowi konkursu - spółce Eiffage Immobilier Polska sp. z o.o. („Organizator”)
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z praw autorskich do złożonej przeze mnie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono
– wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we
wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy
prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach
internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych,
i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
e) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
f) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego,
g) w zakresie wytwarzania zgodnie z pracą konkursową stanowiącą projekt makiet, a następnie korzystania z takich egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,
h) korzystania z takich egzemplarzy w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi.
2. W razie wątpliwości poczytuje się, że licencja ta obejmuje wszelkie uprawnienia konieczne do: przeprowadzenia Konkursu, na stronach internetowych Organizatora, informowania o przebiegu i wynikach
Konkursu, przeprowadzenia wszelkimi możliwymi środkami prezentacji prac konkursowych, dokonywania opracowań i porównań prac konkursowych, prowadzenia działań promocyjnych.
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3. Wyrażam zgodę, żeby prace konkursowe były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem
Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone nickiem podawanym w chwili zgłoszenia do Konkursu.
4. Licencja upoważnia do udzielania sublicencji.
5. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 1 - letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
6. Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika Konkursu,
jeden dla Organizatora.
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