
 

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisany 

………………………………………………………………………………………………..… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że zestaw wierszy nadesłanych na Konkurs Poetycki im. Władysława 

Broniewskiego „O LIŚĆ DĘBU”:  

- jest osobistym dziełem mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

któremu przysługują wyłączne nieograniczone czasowo i terytorialnie prawa autorskie 

osobiste i majątkowe do wierszy nadesłanych na Konkurs. Utwory nie są obciążone żadnymi 

roszczeniami i innymi prawami osób trzecich 

- udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej 

terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie wierszy na następujących polach 

eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz 

przesyłanie utworu na odległość, w tym za pomocą Internetu, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – 

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, 

d. w zakresie łączenia utworu z innymi utworami – dowolne komponowanie słowne lub 

graficzne z innymi utworami utrwalonymi w jakiejkolwiek technice, 

e. w zakresie prezentacji utworu – prezentowanie utworu w dowolnym kształcie, formie 

graficznej lub słownej, 

f. w zakresie tłumaczenia utworu – tłumaczenie utworu na dowolny język. 

 

………………………………………………….. 

                  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany 

………………………………………………………………………………………………..… 
                            (imię i nazwisko)  

oświadczam, że zestaw wierszy nadesłanych na Konkurs Poetycki im. Władysława 

Broniewskiego „O LIŚĆ DĘBU”  

- jest moim osobistym dziełem i przysługują mi wyłączne nieograniczone czasowo i 

terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe do wierszy nadesłanych na Konkurs. 

Utwory nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich 

- udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej 

terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie wierszy na następujących polach 

eksploatacji: 

g. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz 

przesyłanie utworu na odległość, w tym za pomocą Internetu, 

h. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

i. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – 

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, 

j. w zakresie łączenia utworu z innymi utworami – dowolne komponowanie słowne lub 

graficzne z innymi utworami utrwalonymi w jakiejkolwiek technice, 

k. w zakresie prezentacji utworu – prezentowanie utworu w dowolnym kształcie, formie 

graficznej lub słownej, 

l. w zakresie tłumaczenia utworu – tłumaczenie utworu na dowolny język. 

 

………………………………………………….. 

                    (data i podpis uczestnika konkursu) 

 

 


