Załącznik nr. 1 do Regulaminu II edycji konkursu „Bliżej, niż myślisz”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO II EDYCJI KONKURSU
„BLIŻEJ, NIŻ MYŚLISZ”

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU (AUTORA PRACY)

2. NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL

3. ADRES ZAMIESZKANIA

4. TYTUŁ FILMU

5. OPIS FILMU (jaki projekt/projekty przedstawia, gdzie się znajduje, na co
zostały pozyskane środki o dofinansowanie, w jaki sposób uczestnik lub osoby z
jego otoczenia na co dzień korzystają z tego projektu/projektów)

Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik - Licencjodawca:
a) podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu II edycji konkursu „Bliżej,
niż myślisz” i akceptuje jego treść;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla celów organizacji Konkursu
oraz wydania przyznanych Nagród;
c) oświadcza, że:
przysługują mu autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów

i.

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

do materiału video,

zwanego dalej „przedmiotem licencji”;
prawo Licencjodawcy do udzielenia licencji nie zostało w żaden

ii.

sposób ograniczone ani wyłączone;
posiada prawa do wykorzystania wizerunku osób pojawiających się w

iii.

przedmiocie licencji
oświadcza, że jest gotów stawić się na własny koszt w dniu

iv.

wyznaczonym przez Organizatora Konkursu we wskazanym przez
Organizatora Konkursu miejscu oraz czasie – w celu odbioru Nagrody
Głównej na wizji, jeśli Nagroda Główna zostanie Uczestnikowi
przyznana.
d) udziela Organizatorowi Konkursu - Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej (Licencjobiorcy) - licencji uprawniającej Licencjobiorcę do
korzystania w całości, jak i w części z przedmiotu licencji na następujących
polach eksploatacji:
i.

publiczne udostępnianie utworu lub odniesienia do utworu w postaci
linka na stronie dniotwarte.eu. w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

ii.

publiczne udostępnianie miniaturki, opisu, logo, tytułu utworu na
stronie dniotwarte.eu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

iii.

poprzez

rozpowszechnianie

publiczne

wystawianie,

a

także

publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy
mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w
szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i
umieszczanie w sieci internetowej oraz na profilach Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej i w mediach społecznościowych;
iv.

utrwalenia jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i
standardu

na

wszelkich

nośnikach,

w

szczególności

audiowizualnych, na dysku komputerowym, DVD, VCD, na dysku
pendrive, na kliszy fotograficznej;
v.

nadanie, w tym za pomocą wizji i fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych,
niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie

za

pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową
przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za
pośrednictwem satelity;
vi.

udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu licencji lub jej części
w sposób inny niż określony powyżej, poprzez wykorzystanie w
celach

reklamowych,

promocyjnych,

marketingowych,

informacyjnych i handlowych.
e) udziela licencji:
i.

jako licencji niewyłącznej i nieodpłatnej;

ii.

z prawem do udzielania sublicencji na polach eksploatacji
określonych powyżej;

iii.

bez ograniczeń co do terytorium, liczby egzemplarzy oraz na czas
określony do 31 grudnia 2022 roku.

f) oświadcza, że udzielając licencji nie narusza praw osób trzecich, w
przypadku wystąpienia tych osób z jakimikolwiek roszczeniami wobec
Licencjobiorcy, Licencjodawca będzie zobowiązany do zaspokojenia tych
roszczeń. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na
zarzucie,

że

korzystanie

z

przedmiotu

licencji

uzyskanego

przez

Licencjobiorcę lub jego następców prawnych narusza prawa własności
intelektualnej

przysługujące

tym

osobom,

Licencjodawca

podejmie

niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z
tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku
z tym przeciwko Licencjobiorcy lub jego następcy prawnemu powództwa z
tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Licencjodawca przystąpi do
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje
wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone
od Licencjobiorcy lub jego następców prawnych.
g) przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia umowy licencyjnej na warunkach
określonych w niniejszym oświadczeniu dojdzie w sposób dorozumiany
poprzez przystąpienie przez Licencjobiorcę do wykonania umowy, tj. do
korzystania z przedmiotu licencji w całości lub w części w zakresie
któregokolwiek pola eksploatacji określonego w oświadczeniu.
W przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Skarb
Państwa – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie
jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Skarbu
Państwa – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwo
Funduszy

i

Polityki

Regionalnej

z roszczeniami

majątkowymi

lub

niemajątkowymi wszelkie szkody Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej/Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powstałe z tego
tytułu zostaną przeze mnie pokryte.

