Oświadczenie:
Wysyłając formularz Uczestnik oświadcza, że akceptuje Regulamin konkursu na najlepsze projekty
z zakresu promocji gospodarczej „PRO WARMIA i MAZURY 2021”.
Uczestnik oświadcza, że do wszelkich przedłożonych w związku z udziałem w Konkursie materiałów,
mogących stanowić przedmiot praw autorskich, zwanych dalej „materiałami”, przysługują mu pełne,
nieograniczone prawami osób trzecich prawa autorskie, pozwalające na ich wykorzystywanie
i rozporządzanie nimi.
Z chwilą przekazania Organizatorowi w/w materiałów do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnie licencji niewyłącznej do nieograniczonego w czasie i przestrzeni, w kraju i zagranicą,
korzystania i rozporządzania materiałami w całości oraz w wybranych fragmentach, w szczególności na
następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną techniką i na
dowolnym nośniku, zamieszczanie materiałów na stronach internetowych oraz wykorzystywanie
materiałów w materiałach wydawniczych, promocyjnych i informacyjnych Organizatora, wprowadzanie
do pamięci komputera, publiczne wystawianie, wyświetlenie lub udostępnienie materiałów w taki sposób
by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Uczestnik wyraża zgodę na sporządzenie streszczenia/skrótu/opracowania na podstawie w/w
materiałów oraz ich wykorzystanie przez Organizatora Konkursu w ramach udzielonej licencji na
zasadach i polach eksploatacji określonych powyżej.
Uczestnik oświadcza, iż korzystanie przez Organizatora z w/w materiałów w ramach udzielonej powyżej
licencji, nie będzie naruszać dóbr osobistych, ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw
autorskich i pokrewnych osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń
z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których mowa w zdaniu poprzednim, w związku z korzystaniem przez
Organizatora z w/w materiałów w ramach udzielonej powyżej licencji, Uczestnik zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Organizatora od
odpowiedzialności z tego tytułu. W razie podniesienia przez osoby trzecie w/w roszczeń przeciwko
Organizatorowi na drodze sądowej Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po
stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub
prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami, w tym kosztami ewentualnego
procesu lub negocjacji ugodowych.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, mogące powstać
w związku z udziałem Uczestników w Konkursie.

Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania jednostki

Strona 1 z 1

