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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika konkursu, jego siedziba lub miejsce zamieszkania)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
o przeniesieniu własności opracowania konkursowego oraz o udzieleniu
licencji do materiałów wchodzących w skład opracowania konkursowego
1.
Oświadczenia Uczestnika
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani, działając w imieniu własnym/działając, -cy w
imieniu Uczestnika konkursu niniejszym oświadczam/oświadczamy, że:
1.1
posiadam/Uczestnik konkursu posiada autorskie prawa majątkowe do
wszystkich materiałów składających się na opracowanie konkursowe w
rozumieniu Regulaminu Polskiej Edycji Konkursu Brick Award,
1.2
autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1.1 powyżej nie
naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych
osób trzecich, praw do wizerunku osób trzecich, nie są obciążone na
rzecz osób trzecich, oraz że jestem uprawniony/ Uczestnik konkursu
jest uprawniony do ich przeniesienia lub udzielenia licencji,
1.3
posiadam/Uczestnik konkursu posiada stosowne zgody osób, których
wizerunek został utrwalony w materiałach składających się na
opracowanie konkursowe oraz właścicieli lub innych podmiotów
posiadających tytuł prawny do nieruchomości, budowli oraz budynków,
których wygląd został utrwalony w materiałach składających się na
opracowanie konkursowe, oraz że zgody te umożliwiają mi
przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych materiałów lub
udzielenie licencji do tych materiałów.
2.
2.1

Licencja
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani, działając w imieniu własnym/działając,
-cy w imieniu Uczestnika konkursu niniejszym udzielam/udzielamy spółce
działającej pod firmą Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 04-175) przy ul. Ostrobramskiej 79, wpisanej do Rejestru
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2.2

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000088098, posiadającej numer NIP
8411003837, z kapitałem zakładowym w wysokości 374.324.808,00 zł (dalej:
„Wienerberger”), nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji
do materiałów składających się na opracowanie konkursowe, z prawem do
udzielania sublicencji i upoważniam/upoważniamy Wienerberger do
korzystania z materiałów składających się na opracowanie konkursowe na
następujących polach eksploatacji:
2.1.1 w zakresie utrwalania materiałów lub ich części – wytwarzanie
egzemplarzy materiałów lub ich części dowolną techniką, w tym w
szczególności techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz
optycznego, cyfrowo, niezależnie od standardu systemu, formatu oraz
nośnika,
2.1.2 w zakresie zwielokrotniania materiałów lub ich części – zwielokrotnianie
dowolną techniką dla celów wydawniczych, edytorskich, reklamowych,
2.1.3 w zakresie obrotu oryginałem lub kopią materiałów lub ich części –
wypożyczanie, najem lub dzierżawa materiałów lub ich części,
2.1.4 w zakresie rozpowszechniania materiałów lub ich części – publiczne
udostępnianie materiałów lub ich części w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
za pośrednictwem sieci Internet); przy czym rozpowszechnianie
materiałów lub ich części może być dokonywane w formie publicznych
prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy w jakiej
zostanie ona zrealizowana (np.: w formie druku, zapisu cyfrowego,
przekazu multimedialnego, makiet czy planów), publiczne wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą
wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane
za pośrednictwem satelity i Internetu,
2.1.5 wprowadzania materiałów lub ich części do pamięci komputera lub do
sieci multimedialnej,
2.1.6 wykorzystania materiałów lub ich części dla celów reklamy, promocji,
oznaczenia Wienerberger, jego publikacji i produktów.
W sposób wyraźny postanawia się, iż licencja, o której mowa powyżej
obejmuje prawo Wienerberger do udostępnienia materiałów składających się
na opracowanie konkursowe w całości lub w części innym spółkom z grupy
Wienerberger, w tym posiadających swoje siedziby poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby zgłoszenia
opracowania konkursowego do międzynarodowej edycji konkursu Brick
Award 2018, a także prawo do wykorzystania materiałów składających się na
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opracowanie konkursowe w całości lub w części w konkursie dla
użytkowników portalu Facebook organizowanym przez Wienerberger lub na jej
zlecenie.
3.
Odpowiedzialność
Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowania nie można wyłączyć,
zobowiązuję się/Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania i
zwolnienia Wienerberger, członków zarządu oraz członków innych organów
Wienerberger, a także pracowników i kontrahentów Wienerberger, spółek zależnych,
dominujących i powiązanych, w tym, posiadających swoje siedziby poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuję się/
Uczestnik konkursu zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie koszty i wydatki
związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub
nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuję się/ Uczestnik konkursu
zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez
nich, związane z obroną przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich
obowiązków, jeżeli takie roszczenia lub obowiązki zostały podniesione lub nałożone
w związku z udzieloną na rzecz Wienerberger licencją, na warunkach opisanych w
niniejszym dokumencie.

________________
miejscowość i data

_______________________________
podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestnika konkursu

