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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Oświadczenie opiekuna  prawnego – udzielenie licencji do korzystania z Utworu stworzonego 
przez małoletniego uczestnika konkursu 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ……………………………………………… 
będącego autorem pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu plastycznego na znak graficzny 
oznaczenia roślin inwazyjnych „UWAGA! ZIELONA INWAZJA!” (dalej: utwór) organizowanego 
przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz współorganizowany przez Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, wyrażam zgodę na niewyłączne, nieodpłatne, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych korzystanie z utworu na potrzeby organizacji i rozstrzygnięcia 
konkursu, wystawy prac konkursowych oraz ich rozpowszechnienia w Internecie, w tym w 
mediach społecznościowych, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu– wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogową, cyfrową w 
dowolnym systemie lub formacie, na wszystkich dostępnych nośnikach, 

b) wprowadzanie i utrwalanie w pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych 
urządzeń podobnych, sieci informatycznych, umieszczenie na serwerach i chmurach w 
sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych,   

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c - 
wyświetlenie, rozpowszechnianie w ramach utworów multimedialnych, a także 
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym prezentowanie utworu na wystawach 
i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Organizatora konkursu 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie modyfikacji do utworu, polegających na dostosowaniu jego 
rozmiaru/rozdzielczości do konkretnego sposobu wykorzystania, a także do łączenia utworu  
z innymi utworami 

Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że praca konkursowa jest autorstwa  
mojego dziecka/podopiecznego,  utwór ten nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w 
szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych. 

W przypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Uniwersytetowi Śląskiemu 
w Katowicach na drodze procesu o naruszenie praw autorskich, praw własności przemysłowej 
lub innych praw w związku z korzystaniem przez Uniwersytet z pracy konkursowej, zobowiązuję  
się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Uniwersytetu i zwolnić go z wszelkich roszczeń. 

 
…...……………………………………………………………………………….                                                    
Data  i podpis  Przedstawiciela  ustawowego  Autora  utworu                 


