
                           

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu 
 
 
…………………………………………………….. 
Nazwa Uczestnika Konkursu 
 
 
……………………………………………………… 
Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się uczniami  
przygotowującymi film konkursowy 
 
 
…………………………………………………….. 
Adres Uczestnika Konkursu 
 
 
…………………………………………………….. 
Tytuł pracy konkursowej 
 
 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  
 

 
Jako autor/opiekun autora pracy konkursowej (filmu) - dalej jako „utwór”, zgłoszonej do Konkursu 

„Książki naszych marzeń” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, oświadczam, iż jestem uprawniony  

do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym 

oświadczeniu. Jako autor/opiekun przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Skarb Państwa 

– Ministerstwo Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 – autorskie prawa 

majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego 

adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa 

majątkowe do utworu. 

 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora  

w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego 

w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia 

utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą 

bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa 

majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, 

terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie  

w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter), w taki sposób, aby dostęp  

do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 



                           

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; reemitowanie,  

w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

 

Jako autor/opiekun autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie  

do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu 

zgłoszonego do Konkursu utworu (filmu lub fotografii) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego 

przed rozpowszechnieniem tego utworu.  

 

 

Jako autor/opiekun autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego/autorstwa mojego 

podopiecznego  i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich 

i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Data i podpis autora/ opiekuna autora utworu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

____________________, _____________ 
     miejscowość   data 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
1. Ja, niżej podpisany(a), ___________________________________________ zamieszkały(a)  

w __________________________, przy ul._______________________________,  

____-_________, legitymujący(a) się dowodem osobistym o serii ___________________, PESEL: 

____________________________, niniejszym wyrażam zgodę na:  

 
nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz mojej 
wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej) przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w konkursu „Książki naszych marzeń” organizowanego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
zwanego dalej „Konkursem”. 
 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 
2. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i 
dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby konkursu – bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego. 

 
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące konkursu, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You 
Tube itp. (w ramach profilu MEN lub powiązanego). Wizerunek nie może być użyty w formie lub 
publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste. 
 
4. Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna. 
 

  
Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu konkursu i w pełni go akceptuję.  
 
 

 
_______________________________ 

własnoręczny podpis 

 

 
 

_______________________________                  
pieczątka szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły 



                           

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

____________________, _____________ 
     miejscowość   data 

 
OŚWIADCZENIE 

 
1. Ja, niżej podpisany(a), _________________________ zamieszkały(a)  

w ______________________, przy ul. __________________________, ____-_________, 

legitymujący(a) się dowodem osobistym o serii ___________________, PESEL: 

_______________________, niniejszym wyrażam zgodę na:  

 
nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, 
wyłącznie na potrzeby konkursu „Książki naszych marzeń” organizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, zwanego dalej „Konkursem”, wizerunku i wypowiedzi mojego 
dziecka: …………………………………………………………………., utrwalonych jakąkolwiek 
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej 
lub dźwiękowej). 

 
    Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 

2. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania 
filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu – bez 
obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące konkursu, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, 
You Tube itp. (w ramach profilu MEN lub powiązanego). Wizerunek nie może być użyty w 
formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste. 

 
4. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka. 
 

5. Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna. 
  

Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu Akcji i w pełni go akceptuję.  
 
 
 

_______________________________                  
własnoręczny podpis osoby uprawnionej* 

 
 

_______________________________                  
pieczątka szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły  

*W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje pełnoprawny opiekun dziecka. 


