
Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz potwierdzenie uczestnictwa w 

projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG 

 

Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich 

na potrzeby konkursu : „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek 

komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG” 

organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

oraz  

deklaracja potwierdzająca uczestnictwo w projekcie w ramach Działania 8.3 PO IG 

 
Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

 

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi 

zmianami)  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych posiadam pełne autorskie prawa 

majątkowe do materiałów przesyłanych na konkurs: „Otwarci na świat – Internet w naszym 

domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 

PO IG” organizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Oświadczam, że 

materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W 

przypadku wykorzystania przez MAiC mojej pracy zrzekam się wynagrodzenia. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie MAiC praw autorskich, (niewyłącznych) 

praw majątkowych do utworu w zakresie: 
- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez 

względu na technikę, ilość i wielkość nakładu; 

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do 

obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź 

bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, 

rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie 

korekty, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystywanie fragmentów na wszystkich 

polach eksploatacji,  

- nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,  

- oraz prawa pokrewne w tym między innymi prawo do ujawnienia nazwiska Autora w 

sposób zwyczajowo przyjęty, 

Oświadczam, że: 

- utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które 

mogłyby spowodować odpowiedzialność MAiC; 

- utwór nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji 

w innym miejscu; 

- prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym 

oświadczeniem; 

-MAiC ma prawo do dokonania w utworze koniecznych zmian, wynikających z opracowania 

graficznego. 

………….………………………………. 

Podpis i data 

(oświadczenie podpisuje w imieniu osoby nieletniej jej opiekun ustawowy lub prawny) 



 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie realizowanym  w ramach Działania 8.3 PO IG 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż: 

 

 

· uczestniczę w projekcie Działanie 8.3 PO IG  

 

 

pod nazwą:   …………………………………………………………… .  
podać nazwę projektu 

 

 

realizowanym przez: ………………………………………………………………… 
podać nazwę Gminy realizującej projekt 

 

 

· należę do grupy osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia zgodnie z 

Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………………… 
Miejscowość, data                                  Podpis uczestnika projektu 

   

 


