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ZAŁ ĄCZNIK NR 9 
 
 
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między 
 
Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym z siedzibą w Czarnym Bryńsku (87-320 
Górzno), reprezentowanym przez Krzysztofa Lewandowskiego – dyrektora, zwanym dalej 
„Organizatorem konkursu” 
a 
 
………………………………………………………………………………………………....., 
/ nazwa organizacji/                                       
 
z siedzibą w ……………………………………………………………., 
                                       / miejscowość, kod pocztowy/ 
 
 
przy ulicy……………………………………… nr……………………..,  
 
wpisanym  do rejestru…………………………………………………………………………. 
                                                                           /nazwa rejestru/ 
 
prowadzonego przez…………………………………………………………………………… 
                                                     /oznaczenie organu prowadzącego rejestr/ 
 
pod numerem….......................................................................................................................... 
                                             /numer/ 
 
posługującym się numerem NIP…………………….. oraz REGON…………………………. 
     /numer/    /numer/ 
 
Reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………… - ……………………….…………………. 
/ imię i nazwisko/     /funkcja/ 
 
Zwanym dalej „Uczestnikiem konkursu” 
Zwanymi w dalszej części umowy „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, 
 
o następującej treści: 
 
      § 1. 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym 
Bryńsku oznaczonej nr działki 62 obręb Górzno, na cele działalności w zakresie 
edukacji ekologicznej, integracji dzieci i młodzieży oraz integracji pokoleń ( dalej 
również jako: „Koncepcja”). 

2. Niniejsza Umowa jest zawarta pod warunkiem zawieszającym – przyznania 
Uczestnikowi konkursu nagrody w konkursie na „opracowanie koncepcji 
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przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym Bryńsku 
na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej, integracji dzieci i młodzieży 
oraz integracji pokoleń”. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że warunek uważają za 
spełniony z dniem publikacji ogłoszenia wyników Konkursu. 

 
§ 2 

 
Uczestnik konkursu oświadcza, że: 

a) wyłącznie jemu w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do koncepcji , o 
której mowa w § 1 niniejszej umowy, w tym nieograniczone autorskie prawa osobiste 
i majątkowe, prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami 
osób trzecich oraz, że Koncepcja nie narusza praw osób trzecich. 

b) Koncepcja została stworzona bez udziału osób trzecich oraz bez zaciągania do dnia 
dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczają lub wyłączają prawo 
Uczestnika konkursu do przeniesienia przysługujących mu praw na Organizatora. 

c) Koncepcja stanowi w całości  utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób 
trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne 
okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora konkursu na odpowiedzialność 
wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła. 

d) Nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania Koncepcji. 
e) Posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z 

Koncepcji. 
f) Prawa i zezwolenia, o których mowa w niniejszych postanowieniach, obejmują całość 

praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Koncepcji w zakresie określonym w 
niniejszej umowie. 

g) Przenosi na Organizatora konkursu wszelkie prawa do Koncepcji na warunkach 
wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 3 

 
1. Strony oświadczają, że 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 oraz integracji pokoleń, 
stanowiącej utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.) na wszelkich znanych w chwili obowiązywania rozporządzenia polach 
eksploatacji, w tym wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o 
prawie autorskimi 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 dowolną techniką egzemplarzy utworu, 
d) rozpowszechnianie, publikowanie, wielokrotne wyświetlanie utworu zgodnie z 

przeznaczeniem pod adresami domenowymi Organizatora konkursu, 
e) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór w 

jakiejkolwiek formie publikacji, 
f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu, 
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g) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo dop 
wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w 
przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na 
zlecenie Organizatora. 

 
2. Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi z chwilą ogłoszenia wyników konkursu 

na dokonanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowania Koncepcji, oraz z chwilą 
ogłoszenia wyników konkursu przenosi na Organizatora konkursu uprawnienie do 
udzielania zezwoleń na rozporządzenie 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”. Rozporządzenie prawami z niniejszej umowy nie jest 
ograniczone czasowo. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje w zamian za nagrodę w 
konkursie na „opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania 
nieruchomości w Czarnym Bryńsku na cele działalności w zakresie edukacji 
ekologicznej, integracji dzieci i młodzieży oraz integracji pokoleń”. Uczestnikowi nie 
należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego utworu powoduje 
przeniesienie na Organizatora konkursu własności oryginału egzemplarza tego 
projektu Koncepcji. 

5. Organizator konkursu ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do 
korzystania z uzyskanych zezwoleń. 

6. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie dostarczone Organizatorowi 
konkursu wersje Koncepcji. 

7. Strony zgodnie wyłączają uprawnienie Uczestnika konkursu, na podstawie którego ze 
względu na jego ważny interes twórczy albo z innych przyczyn  mógłby odstąpić od 
umowy albo ją wypowiedzieć. 

8. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że z 
umowy niniejszej nie wynika obowiązek Organizatora konkursu do korzystania z 
Koncepcji, w tym jej rozpowszechniania. 

9. Decyzja o formie publicznego udostępnienia Koncepcji albo udostępniania 
publicznego Koncepcji ze zmianami należy wyłącznie do Organizatora konkursu, 
dlatego też Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do 
sprzeciwienia się takim udostępnieniom. 

 
§ 4 

 
Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że z tytułu dokonanego przeniesienia 
praw, o których mowa w niniejszej umowie Uczestnikowi konkursu nie przysługuje żadne 
dodatkowe wynagrodzenie. 
 
      § 5 
 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie swobodę podejmowania decyzji dotyczących 
sposobu i formy prowadzenia działań związanych z realizacją Koncepcji. 

2. Organizator konkursu jest uprawniony do dowolnego wykorzystania Koncepcji, w 
tym jej fragmentów, we wszelkich działaniach. Organizator konkursu jest uprawniony 
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w szczególności do produkcji wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych i innych 
wykorzystujących Koncepcję lub jej fragmenty. 

3. Organizator konkursu korzystać będzie z Koncepcji z poszanowaniem autorskich praw 
osobistych Uczestnika konkursu. 

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w 
takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji Koncepcji 
przez Organizatora konkursu, w szczególności w uprawnienie Organizatora konkursu 
do naruszenia integralności Koncepcji. 

 
§ 6 

 
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, których przedmiotem jest rzeczywiste 
lub domniemane naruszenie praw osób trzecich do autorskich praw osobistych czy praw 
majątkowych przeniesionych na warunkach określonych w niniejszej umowie, Organizator 
konkursu poinformuje Uczestnika konkursu o takich roszczeniach, a Uczestnik konkursu 
podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 
wszelkie koszty. W szczególności w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko 
Organizatorowi powództwa, Uczestnik konkursu wstąpi do postępowania w charakterze 
strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczna po stronie 
Organizatora konkursu oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi 
prawnej zasądzone od Organizatora konkursu. 
 
      § 7 
 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora konkursu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
Podpisy stron: 
 
 
 
 
……………………………………….             ………………………………………………. 
         / miejscowość i data/     / miejscowość i data/ 
 
 
 
……………………………………….                 ……………………………………………. 
/ imię i nazwisko oraz podpis upoważnio-         / imię i nazwisko oraz podpis upoważnione- 
nego przedstawiciela Uczestnika konkursu/           go przedstawiciela Uczestnika konkursu/ 
 


