
Załącznik nr 6 
do Regulaminu Konkursu 

 
 

 
Oświadczenie Uczestnika Konkursu 

 
 

Jako Uczestnik/przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu #liczysiękażdy niniejszym 
oświadczam, że: 
 

a) wyrażam zgodę na umieszczenie informacji o autorze pracy nagrodzonej na stronie 
internetowej http://kielce.stat.gov.pl, 

b) zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Konkursu #liczysiękażdy, 
c) udzielam niewyłącznej licencji na korzystanie przez Komisję Konkursową  

ze zgłoszonej pracy, w zakresie w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w szczególności na polach eksploatacji 
wskazanych w art. 50 tej ustawy,  

d) zgłoszona praca nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna  
od wad prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem; ewentualne 
osoby występujące lub uwiecznione w treści prezentacji, nie będą dochodzić  
od Organizatorów wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, w tym  
w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie wizerunku na stronie 
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania wizerunku.  
W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami  
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych  
z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane  
z roszczeniami takich osób, 

e) zgłoszona praca nie była wcześniej nigdzie publikowana, 
f) w przypadku nagrodzenia pracy nagrodą za zajęcie I miejsca w Konkursie oraz w 

przypadku przyznania wyróżnienia, zobowiązują się  
do nieodpłatnego zbycia na rzecz Urzędu Statystycznego w Kielcach majątkowych 
praw autorskich zgodnie z treścią umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu 
Konkursu nr 7,  

g) przyjmuję do wiadomości, że brak realizacji przez Uczestnika Konkursu 
zobowiązania,  
o którym mowa w punkcie f w terminie do dnia 11 marca 2020 r., skutkuje 
wykluczeniem Uczestnika od udziału w Konkursie oraz koniecznością dokonania 
ponownego wyboru Finalistów Konkursu; w takim przypadku Komisja Konkursowa  
w terminie do dnia 13 marca 2020 r., w oparciu o liczbę zdobytych punktów 
dokonuje ponownego wyboru Finalistów Konkursu, którzy maja obowiązek 
realizacji zobowiązania, o którym mowa w punkcie f w terminie do dnia 20 marca 
2020 r. 
 

 

 

…………………………………………………… 

Czytelny podpis 

http://kielce.stat.gov.pl/

