Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA
Ja, …………………………………………………………………………… (imię, nazwisko), zapoznałem się z regulaminem Konkursu
„Drużyna Energii” IV Edycja i, w rozumieniu tego regulaminu, jako Opiekun Szkoły podstawowej lub Klubu
Sportowego ………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres szkoły lub
klubu sportowego) wyrażam zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Pracy
Konkursowej przez Organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych na portalu www.DruzynaEnergii.pl
Oświadczam, że w przypadku przyznania Nagrody w ramach Konkursu „Drużyna Energii” IV Edycja i w zamian za jej
otrzymanie udzielam Fundatorowi, jak i Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji do nieograniczonego
terytorialnie i czasowo korzystania z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a)

utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub
multimedialnej, do baz danych,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie),
e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
f) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności
w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu
materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, filmy
reklamowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.
poza tym,
oświadczam, że Fundator jest uprawniony do udzielenia dalszej licencji do Pracy Konkursowej Podmiotom Grupy
Orlen w zakresie udzielonej licencji. Upoważniam również Fundatora i Organizatora Konkursu do wykonywania w
moim imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego, do wykonywania zależnych praw autorskich
do Pracy Konkursowej oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej.
Upoważniam również Fundatora i Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej
i do decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej publiczności.

Ponadto, oświadczam, że:
a)

posiadam wszystkie prawa do dysponowania Pracą Konkursową, a także – że przysługują
mi autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w tym wszystkich jej części
stanowiących samodzielny utwór,
b) Praca Konkursowa nie jest ograniczona prawami na rzecz osoby trzeciej,
c) osoby, których wizerunki są utrwalone w Pracy Konkursowej, wyraziły zgodę na publikację
ich wizerunków przez Organizatora i Fundatora, z wyłączeniem sytuacji w której
wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza,
d) przesyłając Pracę Konkursową, ponoszę pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o
których mowa w lit. a), mi przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich,
e) posiadam pisemne Formularze Zgłoszenia Zawodnika do udziału w Konkursie, o których
mowa §2 ust. 5 Regulaminu,

f)

posiadam pisemne oświadczenia Przedstawicieli ustawowych Zawodników o braku
przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
g) potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję jego postanowienia i
zobowiązuję się do ich przestrzegania,
h) potwierdzam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącą załącznik nr
3 do Regulaminu,
i) wyrażam zgodę Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail, klasa i nazwa Szkoły
podstawowej lub Klubu sportowego w celu rozstrzygnięcia Konkursu, oraz w celach
informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konkursem z prawem do udostępnienia
tak określonych danych osobowych Opiekuna do Fundatora w celach informacyjnych i
komunikacyjnych związanych z Konkursem;
j) zostałem poinformowany, że podanie przez mnie informacji oraz udzielenie
upoważnienia, o których mowa pod lit. i) powyżej, jest dobrowolne lecz niezbędne do
udziału w Konkursie. Niepodanie tak określonych informacji lub nieudzielenie
upoważnienia uniemożliwi udział w Konkursie.

Data, miejsce
…………………………………………..

Podpis Opiekuna
…………………………………………..

