OŚWIADCZENIE
Prawa autorskie
Uczestnicy wchodzący w skład Drużyny gwarantują, że do przesłanych materiałów (w tym do
receptury oraz zdjęć) nabyli odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku,
umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.
Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną
odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich
uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, nie uchylą się od niezwłocznego
przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny
koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od
Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym
wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawą wszelkie
inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
Uczestnicy w momencie wydania nagrody w Konkursie przenoszą autorskie prawa majątkowe
do wszystkich materiałów wykorzystywanych przez nich na potrzeby Konkursu (w tym do
receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów, obejmujące,
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wszystkie znane w momencie przeniesienia pola
eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie
do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub
telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. Powyższa okoliczność zostanie przez
uczestników potwierdzona w formie pisemnej przed wydaniem nagrody. Ponadto nagrodzeni
Uczestnicy oświadczają, że Organizator ma prawo na: wykorzystywanie ich wizerunku
widniejącego w materiałach sporządzonych na potrzeby zarejestrowania przebiegu Konkursu, w
szczególności na zdjęciach wykonywanych w trakcie trwania poszczególnych etapów.
Uczestnicy upoważniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do
wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów Konkursu, w
szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania
materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego
trwania. W razie wątpliwości niniejsze upoważnienie poczytuje się jako udzielenie
Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, w zakresie powyżej określonym na czas
trwania Konkursu.
Postanowienia końcowe
Informacje dodatkowe: Anna Trzeciak, Hotel Atut**** w Licheniu Starym, Tel. 63 270 87 26
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