
Załącznik 3 do regulaminu Konkursu  

Oświadczenie o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 

1. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem i właścicielem pracy składanej na Konkurs „Moja 

przyszłośd w medycynie” i przysługuje mi pełny zakres majątkowych i niemajątkowych praw 

autorskich. 

2. Uczestnik, wraz z dokonaniem zgłoszenia konkursowego, nieodpłatnie i w sposób wyłączny 

upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnieo – do wykorzystania wszelkich 

prac konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub 

innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w 

okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakooczeniu. 

3. W razie wygrania Konkursu (jako laureat), w momencie wypłacenia nagrody, nieodpłatnie oraz w 

sposób nieograniczony w czasie i co do terytorium przenoszę autorskie majątkowe prawa do pracy i 

materiałów wykorzystanych w pracy na Uniwersytet Medyczny w Lublinie – organizatora Konkursu 

na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich dowolnej 

ilości egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy 

do pamięci komputerów i innych urządzeo, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem 

Internetu; 

4) rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do 

innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenia w Internecie, do wydawnictwa 

książkowego;  

5) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

6) wykorzystywania Dzieła w zakresie działao promocyjnych Uniwersytetu samodzielnie lub z innymi 

podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na znaczkach, plakietkach, plakatach, 

odznaczeniach lub innych, dowolnych technikach;  

7) przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy 

konkursowej oraz zezwalam na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej. 

 

……………............................................................ data i czytelny podpis uczestnika Konkursu  
lub Rodzica/opiekuna prawnego * 

*dotyczy Uczestników, którzy nie ukooczyli 18 lat 


