Umowa
o przeniesienie praw autorskich
zawarta w dniu .............................. w Bielsku-Białej
pomiędzy:
............................................................ zam. w ...........................................................................
PESEL:
zwanym w dalszej części umowy „Autorem”
a
................................................................ z siedzibą w .................................................................
REGON....................................................... NIP..........................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem”

§1
Przedmiotem umowy jest przeniesienie praw autorskich do pracy nadesłanej na krajowy
konkurs energetyczny, organizowany w 2014 r., pod tytułem: Inteligentne zarządzanie energią
i środowiskiem, którego organizatorami są Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr
2 w Chorzowie i Centrum Nauki i Muzyki w Bielsku-Białej.
§2
1. Autor oświadcza, że złożył pracę w konkursie o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Autor oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
do pracy nadesłanej na konkurs. Autor zapewnia, że praca została stworzona bez udziału
osób trzecich, stanowi w całości dzieło oryginalne oraz nie mają miejsca żadne inne
okoliczności, które mogłoby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób
trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.

§3
1. Na podstawie niniejszej umowy Autor przenosi na Organizatora i jego następców
prawnych całość autorskich praw majątkowych do pracy o której mowa w § 1 niniejszej
umowy.
2. Autor przenosi na Organizatora i jego następców prawnych na zasadach wyłączności prawo
do utrwalania i zwielokrotniania utworu, rozpowszechniania oraz odtwarzania lub
powielania pracy za pomocą jakiegokolwiek nośnika, jak również tłumaczenia pracy na
języki obce oraz rozpowszechniania przetłumaczonej pracy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Autor przenosi na Organizatora
nieodpłatnie własność złożonego w konkursie egzemplarza utworu.
4. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z
praw do pracy.

§4
Przeniesienie praw autorskich do pracy oraz egzemplarza pracy następuje nieodpłatnie.
Autorowi nie przysługuje również wynagrodzenie za posługiwanie się utworem na
wszystkich polach eksploatacji; za rozpowszechnianie, odtwarzanie, zwielokrotnianie lub
powielanie pracy za pomocą jakiekolwiek nośnika.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo dla
miasta Katowice.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§8
Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Krajowego Konkursu Energetycznego
pod tytułem Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem.
................................................
Autor
( jego rodzic lub opiekun ) *
* dotyczy osób niepełnoletnich

...............................................
Organizator

