
Załącznik nr 1 do Regulaminu IX KONKURSU LITERACKIEGO o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2022 pt. „Sonet o pięknie” 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O PRZENIESIENIU (PRZEKAZANIU) PRAW AUTORSKICH  

DO DYSPONOWANIA UTWOREM/UTWORAMI – SONETEM/SONETAMI  

 

pt. „………………………………………………………………………………………………..….”  

 

pt. „………………………………………………………………………………………………..….”  

 

………………………………. 
imię i nazwisko 
 

………………………………. 
adres zamieszkania 
 

………………………………. 
 

………………………………. 
telefon 
 

………………………………. 
e-mail 
 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem autorem sonetów pt. 

…………………………………………………………………………………………………………………...    

…………………………………………………………………………………………………………………...         

i posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do ww. sonetów (dalej nazywanych utworami) przesłanych  

w ramach zorganizowanego IX KONKURSU LITERACKIEGO o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2022  

pt. „Sonet o pięknie”, którego organizatorami są Dom Kultury w Tuchowie i Towarzystwo Miłośników 

Tuchowa. 
 

Oświadczam, że przesłane utwory nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do 

sonetu w zakresie: 
➢ utrwalania i zwielokrotniania nadesłanych utworów – wytwarzanie egzemplarzy utworów bez 

względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), liczba 

i wielkość nakładu; 
➢ w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono, wprowadzanie do 

obrotu, najem, użyczenie oryginałów albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową  

i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworów w taki 

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

rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty  

i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworów lub ich fragmentów do 

innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu 

prasowego; 
➢ oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska autora  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanych utworów powoduje przeniesienie własności 

nadesłanych egzemplarzy tych utworów, bez względu na formę, w jakiej zostały dostarczone na Dom 

Kultury w Tuchowie. 
 

Oświadczam, że zostając laureatem ww. konkursu, obliguję się do podpisania z organizatorem konkursu – 

Domem Kultury w Tuchowie umowy o przeniesieniu praw autorskich do dysponowania utworem/utworami, 

zgodnie z pkt. II 10. a) Regulaminu konkursu.  

 

 

 

………………………….        …………………………. 
             miejscowość i data                                                  podpis autora 


