
ZAŁ ĄCZNIK NR 7 
 
      Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 
      Czarny Bryńsk 1 
      87-320 Górzno 
 
 

WNIOSEK 
o dopuszczenie do udziału w konkursie 

„opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości 
w Czarnym Bryńsku na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej, integracji 

dzieci i młodzieży oraz integracji pokoleń”. 
 

1. Uczestnikiem konkursu jest: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
              ( nazwa podmiotu i jego siedziba) 
 
2. Pełnomocnikiem Uczestnika konkursu jest 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
  ( zgodnie z załączonym do wniosku pełnomocnictwem) 
 
(Uwaga! Należy załączyć pełnomocnictwo) 
 
3. Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
należy podać adresata korespondencji 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Fax.: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail: 
 

4.Oświadczenia: 
1) Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku przyznania nagrody za złożoną pracę 
konkursową, w zamian za tę nagrodę, z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, przenosi na 
Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach 
określonych w Regulaminie konkursu, tj.: 
Organizator konkursu z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa autorskie prawa 
majątkowe do koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości 
w Czarnym Bryńsku na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej, integracji 



dzieci i młodzieży i integracji pokoleń, stanowiącej utwór w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jedn. 
Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w 
szczególności na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji elektronicznej i zapisu magnetycznego, 
b) wprowadzanie do pamięci komputera, 
c) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, publiczne wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) rozpowszechnianie, publikowanie, wielokrotne wyświetlanie utworu zgodnie z 
przeznaczeniem pod adresami domenowymi Organizatora, 

e) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w 
formie publikacji papierowe, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o 
podobnym charakterze, 

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu, 

g) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do 
wykorzystywania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w 
przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na 
zlecenie Organizatora. 

Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi konkursu z chwilą ogłoszenia wyników 
konkursu na dokonanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowania koncepcji  
przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym Bryńsku na 
cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej, integracji dzieci i młodzieży oraz 
integracji pokoleń i przenosi na Organizatora konkursu uprawnienie do udzielania 
zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z przedmiotowego opracowania( prawo 
zależne). Rozporządzenie prawami nie jest ograniczone czasowo. 
Uczestnik konkursu zapewnia, że przedmiotowe prawa nie będą w chwili przekazania 
obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, że Uczestnik konkursu nie zobowiązał 
się do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią, oraz, że w tworzeniu 
koncepcji będącej przedmiotem konkursu nie zostaną naruszone prawa autorskie osób 
trzecich ani inne prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. 
2) Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku przyznania nagrody za złożoną pracę 
konkursową z chwilą ogłoszenia wyników konkursu udzielają Organizatorowi konkursu 
zezwolenia w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, 
wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 
3) Uczestnik konkursu oświadcza, że: zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz 
postanowieniami umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 
 

 
 
 
……………………………………………     ……………………………………………… 
          (data)    (czytelny podpis osoby uprawnionej do działania 
       w imieniu Uczestnika konkursu lub pełnomocnika 
       bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis jest 
       nieczytelny) 


