
Załącznik Nr 2

oświadczenia Laureata konkurcu

1. Niniejszym pżenoszę nieodpłatnie na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie (,,Organizatof) w
ramach Nagrody autorskie prawa majątkowe do wykozystywania Haseł promocyjnych na następujących polach
eksploatacji:

a. utnralenie izwielokrotnienie dowolną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie
plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego,
magnetycznego, niezależne od standardu, sy§temu lub formatu,

b. wprowadzenie do pamięci komputera,

c. nagrywanie na uaądzeniach służących do wielokrotnego odtwazaniaza pomoĘ nośników obrazu, nie
wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwazanie zdjęć, a
także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu,

d, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzieźawa, najem, uźyczenie, elektroniczne udostępnienie na
zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci lnternet, sieci
komórkowych i innych siecitego rodzaju lub dziaĘących podobnie,

e, nadanie pzekazywanie, odtwazanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego pzekazu, po
utrwaleniu na nośnikach obrazu,

f. nadawanie, pzesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezpzewodowej pzy pomocy
jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję pzewodową lub bezprzewodową pźy pomocy jakichkolwiek
środków technicznych,niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

g. wykozystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public relations, promocji
działalności Organizatora.

2. Niniejszym upoważniam Organizatora do wykonywania pzysługujących mi autorskich praw osobistych, bez
dodatkowych wynagrodzeń.

3. Organizator ma prawo do wprowadzenia w Hasłach promocyjnych dowolnych zmian, w każdym momencie,
bez konieczności uzyskiwania zezwolenia oraz zapłaĘ wynagrodzenia. Wprowadzenie zmian nie stanowi
naruszenia osobistych praw autorskich.

4. Zapewniam, że ewentualniwspółtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzeniaza kozystanie z
tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzeniaza rozpowszechnianie
tekstów na stronie internetowej oraz inne pzypadki publicznego udostępniania tekstów, nie będą także
wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych ańysty wykonawcy, a w szczególności
nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

5. W pzypadku wysląpienia wobec WORD w Lesznie pzez osoby tzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia
praw autorskich lub dóbr osobistych osób tźecich związanych z kozystaniem z Haseł promocyjnych
oŚwiadczam, iż pokryję koszty izapłacę odszkodowania związane z roszczeniamitakich osób.

6. pzeniesienie praw autorskich jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.
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