
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu  

“Etykiety energetyczne w służbie ratowania planety” 
 
 

 
…………………………………………………………………………………….  
Imię i nazwisko ucznia- współautora pracy konkursowej 
 
…………………………………………………………………………….…….. 
Imię i nazwisko prawnego opiekuna  
ucznia- współautora  pracy konkursowej  
 
……………………………………………………………………. 
Nazwa szkoły, klasa 
 
…………………………………………………………………….. 
Adres szkoły 
…………………………………………………………………………………..  
Adres e-mail/telefon kontaktowy 
 
 
 
 
 
      Organizator Konkursu: 

 
                                                                                            Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
                                                                                            z siedzibą w Warszawie 
                                                                                            przy al.  Jerozolimskich 65/79,  
                                                                                            00-697  Warszawa   
                                                                                             NIP 526-10-07-972 
 

Współorganizator Konkursu: 
Instytut Badań Edukacyjnych  
z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Górczewskiej 8,  
01-180 Warszawa,  
NIP: 5250008695               

 
 

       
 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Uczestnika Konkursu, 
reprezentowanego przez osobę zgłaszającą pracę do udziału w konkursie  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie organizowanym               
przez Instytut Badań Edukacyjnych i Krajową  Agencję  Poszanowania Energii S.A. oraz potwierdzam, 
że zapoznałem/am się z Regulaminu konkursu*. 



 
Jednocześnie jako opiekun prawny współautora Pracy konkursowej (filmu) zatytułowanej: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 

zwanej dalej „Utworem”, która zostanie zgłoszona do konkursu na opracowanie  filmu reklamowego, 
oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w 
zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.  
 
Jako opiekun prawny współautora pracy, przenoszę nieodpłatnie na Uczestnika Konkursu,  
autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu 
poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przyjmuje 
autorskie prawa majątkowe do Utworu.  
 
Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Uczestnika Konkursu 
oraz dają prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem powstałym w 
wyniku wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat. Uczestnik nabywa 
autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:  

 

a)   używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności 
promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej tematyki energooszczędności, 

b)   druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacjii w 
dowolnym nakładzie, 

c)   utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie 
od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, 
nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części, 

d)   publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, 
systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub 
bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie 
służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, 
jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w 
Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora/Współorganizatora, a także 
portalach dedykowanych, 

e)   wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów, 

f) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

g)   opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie 
komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian. 



 
 
 
Jako opiekun prawny współautora Utworu zezwalam Uczestnikowi Konkursu na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowań Utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Uczestnika 
Konkursu uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań Utworu. Jako opiekun prawny współautora Utworu przenoszę na Uczestnika Konkursu 
własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono Utwór.  
Jako opiekun prawny współautora Utworu gwarantuję, że Utwór jest autorstwa mojego 
podopiecznego i że w związku z wykonaniem Utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i 
praw zależnych na Uczestnika Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  
 

……………………………………………………………………………………………..  
Data i podpis prawnego opiekuna współautora utworu 
*Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.ibe.edu.pl oraz www.kape.gov.pl.  

 


