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Załącznik nr 1 

do zgłoszenia do Konkursu „DRUK 3D ZNAK ZODIAKU” 

imię nazwisko Uczestnika Konkursu   ......................................................................................................  

Adres Uczestnika Konkursu  .....................................................................................................................  

email:  ........................................................................................................................................................  

nr telefonu:  ...............................................................................................................................................  

imię nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  ........................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  ......................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 

email:  ........................................................................................................................................................  

nr telefonu:  ...............................................................................................................................................  

 

Umowa o nieodpłatnym przeniesieniu 

praw autorskich oraz prawa do prawo wzoru użytkowego oraz lub wzoru przemysłowego na 

BYSEWO KOLOR Sp. z o.o. (Partner Kornkursu) 

Ja niżej podpisany/a ...............................................................................  oświadczam, że posiadam 

pełnię praw autorskich do projektu o tytule:…………………………………………………………….  

i jako autor/przedstawiciel autora projektu zgłoszonego do Konkursu „DRUK 3D ZNAK ZODIAKU” 

organizowanego przez Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku, 

oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu w 

zakresie wskazanym w niniejszej umowie. 

Jako autor/przedstawiciel autora przenoszę nieodpłatnie, w przypadku otrzymania przeze mnie nagrody 

konkursowej tj. zajęcie i, II, lub III miejsca w Konkursie, na Partnera Konkursu BYSEWO KOLOR 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z momentem wypłacenia przez Partnera 

Konkursu nagrody - autorskie prawa majątkowe do projektu, a także prawa zależne, w tym prawo do 

opracowania projektu poprzez ich adaptację lub przerobienie, połączenie projektu z innym materiałem. 

Autorskie prawa majątkowe do projektu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na BYSEWO KOLOR 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzib w Gdańsku momencie podpisania niniejszej umowy 

i pod warunkiem zajęcia I, II lub III miejsca w Konkursie i zapłaty nagrody konkursowej przez Partnera 

Konkursu. 

BYSEWO KOLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w momencie 

przeniesienia autorskich praw majątkowych nabywa prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania 

i rozporządzania projektem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie projektem w kraju i za 

granicą bez ponoszenia przez BYSEWO KOLOR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gdańsku dodatkowych opłat. 
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BYSEWO KOLOR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku nabywa autorskie 

prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy projektu z zastosowaniem technik poligraficznych, 

reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, 

zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy projektu, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utrwalono materiał bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i 

czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach 

informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych 

typu Facebook, YouTube) w taki sposób, aby dostęp do przesłanych materiałów przez osoby trzecie był 

możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

d) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

e) wykorzystywania projektu do produkcji własnej lub zleconej, 

f) dalszej, nieograniczonej dystrybucji medalionów  powstałych na podstawie projektu, 

g) dokonywania niegraniczonych zmian i modyfikacji projektu bez koniczności uzyskania dodatkowej 

zgody autora projektu, 

h) łączenie projektu z innymi projektami lub elementami. 

Jako autor/przedstawiciel autora projektu oświadczam, że projekt jest autorstwa własnego i w związku z 

przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na BYSEWO KOLOR Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, nie naruszam w żaden sposób praw osób 

trzecich. 

Jako autor/przedstawiciel autora projektu mocą niniejszej umowy przenoszę nieodpłatnie na BYSEWO 

KOLOR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku prawo do wzoru użytkowego 

oraz lub wzoru przemysłowego za jaki ewentualnie może zostać uznany projekt wraz z prawem do 

dowolnego wykorzystania wzoru użytkowego oraz lub wzoru przemysłowego, zmiany i modyfikacji, a 

także łączenia z innymi wzorami użytkowymi oraz lub wzorami przemysłowymi. Prawo do wzoru 

użytkowego oraz lub wzoru przemysłowego przechodzi w momencie podpisania niniejszej umowy i pod 

warunkiem zajęcia I, II lub III miejsca w Konkursie i zapłaty nagrody konkursowej przez Partnera 

Konkursu. 

data i podpis autora/przedstawiciela projektu data i podpis BYSEWO KOLOR  
 


