Załącznik nr 1
Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego
Zgoda na udział i przeniesienie autorskich praw majątkowych
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………………….…………………………. wiek ................ w
konkursie organizowanym przez Fundację Maraton Warszawski, pt. „Stwórz wizerunek dobroczynnego bohatera”.
Potwierdzam znajomość i akceptuję Regulamin tego Konkursu oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej, zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu „Stwórz wizerunek
dobroczynnego bohatera”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do
utworu w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora
Konkursu – Fundację Maraton Warszawski - 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.
Jako opiekun prawny 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. Jako opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora
konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono utwór.
Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest 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.
Dane do kontaktu:
Tel. ...................................................................................
Adres ................................................................................

…….………………………..………………………………
Podpis Rodziców/Opiekuna Prawnego
Dane Osobowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko autora, wiek autora, dane kontaktowe: adres,
imię

i

nazwisko

prawnego

opiekuna

autora

pracy

oraz

numer

telefonu)

moich

i

autora

pracy

………………………………………………… dla potrzeb konkursu prowadzonych przez Fundację Maraton Warszawski. W razie
zakwalifikowania mojego syna/córki do Laureatów Konkursu wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (imię i
nazwisko

autora,

wiek

autora)

na

stronach

internetowych:

www.pzumaratonwarszawski.com,

www.facebook.com/MaratonWarszawski jak również w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet).

…….………………………..………………………………
Podpis Rodziców/Opiekuna Prawnego

