Regulamin Konkursu „Wiosłem pisane”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament
Infrastruktury.
2. Cele konkursu:
1) Promocja przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”
2) popularyzacja turystyki kajakowej,
3) promocja województwa pomorskiego, poprzez publikację reportaży ze spływów
kajakowych, odbytych przez uczestników konkursu.
3. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo pomorskie i rozpoczyna się 14 sierpnia 2019 r.
4. Prace konkursowe można zgłaszać do 18 września 2019 r.
5. Pracę konkursową stanowi pisemny reportaż z odbytego przez autora spływu kajakowego
jedną z pomorskich rzek, wraz z dokumentacją zdjęciową.
6. Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane do publicznej prezentacji w celach, o których mowa
w ust. 2.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem oficjalnego profilu Pomorskich Szlaków
Kajakowych
na
portalu
społecznościowym
Facebook:
www.facebook.com/PomorskieSzlakiKajakowe/ oraz strony Pomorskich Szlaków Kajakowych:
www.kajaki.pomorskie.eu.
8. Zgłoszenie prac konkursowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów udziału uczestnika w konkursie.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nieodpłatne przeniesienie na organizatora, w dniu przekazania
pracy konkursowej, wszelkich autorskich praw majątkowych wraz z prawem decydowania
o wykonywaniu autorskich praw zależnych do przekazanej pracy konkursowej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
4. Praca konkursowa musi spełnić następujące wymagania:
1) Do Konkursu może być zgłoszony pisemny reportaż z odbytego przez autora spływu
kajakowego, który odbył się na terenie województwa pomorskiego,
2) reportaż nie może być krótszy niż 900 znaków (wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi)
oraz dłuższy niż 4000 znaków (wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).
3) w treści reportażu powinna zostać ujęta informacja odnośnie: liczby uczestników spływu, nazwy
rzeki miejsca rozpoczęcia i zakończenia spływu, daty spływu,
4) do pisemnego reportażu ze spływu kajakowego należy dołączyć dokumentację fotograficzną
(od 1 do 5 zdjęć) zdjęcie/zdjęcia muszą być wykonane podczas opisywanego spływu,
5) zdjęcia powinny być opisane,
6) opis zdjęć powinien zawierać: nazwę rzeki, odcinek szlaku, na którym zdjęcie zostało
wykonane, datę wykonania zdjęcia,
7) być pracą własną uczestnika, wcześniej nieopublikowaną ani niezgłoszoną do jakiegokolwiek
innego konkursu,
8) opis spływu powinien być zapisany w formacie PDF, DOC lub DOCX,
9) zdjęcie/zdjęcia powinny być zapisane w formacie PDF, TIFF, EPS lub JPG, o rozdzielczości od
1200 x 900 px do 3543 x 4996 px.
5. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie jedną pracę konkursową.
6. Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kajaki@pomorskie.eu.
7. Prace konkursowe przesłane po terminie oraz nie spełniające wymagań, nie wezmą udziału
w konkursie.
8. W treści wiadomości należy umieścić następujące informacje:
1) imię i nazwisko uczestnika,
2) numer telefonu uczestnika,
3) nazwę rzeki, na której odbył się spływ kajakowy.
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9. Wycofanie pracy zgłoszonej do udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie do 18 września 2019 r.
10. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Brak formularza należy uzupełnić w przeciągu 3
dni od momentu powiadomienia przez Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez uczestnika, który uzyskał
nagrodę lub wyróżnienie, dokumentu tożsamości zgodnego z danymi uczestnika zgłoszonymi
w formularzu zgłoszeniowym.
12. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu.
13. Organizator ma prawo, przy jednoczesnym poinformowaniu uczestnika o takim fakcie i zrzeczeniu
się praw przekazanych przez niego, do wykluczenia dowolnej pracy konkursowej, jeśli:
1) nie umożliwia ona realizacji celów konkursu,
2) nie spełnia warunków określonych w regulaminie,
3) narusza ona obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich,
4) przedstawia jako główny temat prawnie chronione znaki towarowe lub wzory użytkowe,
5) prezentuje tematykę powszechnie uznaną za społecznie nieakceptowalną.
§3
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Komisja powołana przez Organizatora oceni otrzymane prace konkursowe i wyłoni laureatów
konkursu.
2. Posiedzenie jury odbędzie się w dniach 20-25 września 2019 r.
3. Kryteria oceny prac:
1) zgodność z tematyką konkursu,
2) walory artystyczne,
3) oryginalność.
4. Komisja wyłoni laureatów 1, 2 i 3 miejsca.
5. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień oraz
możliwość nieprzyznania wszystkich lub części nagród.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 września 2019 r. poprzez:
1) Publikację zwycięskich prac (reportażu i zdjęć) oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie
internetowej Pomorskich Szlaków kajakowych: www.kajaki.pomorskie.eu,
2) publikację zwycięskich prac (reportażu i zdjęć) oraz imiona i nazwiska zwycięzców na oficjalnym
profilu
Pomorskich
Szlaków
Kajakowych
na
portalu
Facebook:
www.facebook.com/PomorskieSzlakiKajakowe/.
8. W konkursie dla laureatów i wyróżnionych przewidziane zostały następujące nagrody:
1) I miejsce – zaproszenie dla dwóch osób na IV Wielki Spływ Kajakowy, organizowany przez
Samorząd Województwa Pomorskiego, oraz gadżety PSK.
2) II miejsce – gadżety PSK.
3) III miejsce – gadżety PSK.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość
pieniężną.
9. Organizatorzy zadecydują o przeznaczeniu nieodebranych nagród.
11. Z uwagi na to, iż konkurs dotyczy dziedziny dziennikarstwa, a jednorazowa wartość nagród nie
przekracza kwoty 2000 zł, na podstawie Art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394), podatek nie zostanie
pobrany/naliczony.
12. Odbiór nagród nastąpi osobiście w terminie ustalonym przez Organizatora.
13. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnika zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi zgody, której wzór stanowi Załącznik Nr
2 do niniejszego regulaminu, na nieodpłatne, niewyłączne i bezterminowe korzystanie z
przekazanych reportaży i zdjęć, stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, zwanych
dalej Utworami. Utwory wykorzystane zostaną do działań promocyjnych, informacyjnych i
reklamowych realizowanych dla potrzeb przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki
Kajakowe”, popularyzacji turystyki kajakowej i promocji województwa pomorskiego.
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2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1, będzie obejmowało następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu, na wszelkiego rodzaju
nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie,
wydaniach
broszurowych,
pismem
Braille’a)
i
dowolnej
technice
(w tym: reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej), na nośnikach fonicznych
– audiobooki i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków),
2) zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu, na wszelkiego
rodzaju nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym:
reprograficznej,
cyfrowej,
elektronicznej,
audiowizualnej,
na
nośnikach
fonicznych – audiobooki) i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków),
3) wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
5) publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie,
6) wystawianie,
7) wyświetlanie,
8) wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy,
9) wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez organizatora,
10) wielokrotne wykorzystanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy w tym także w wersjach obcojęzycznych,
11) udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb
organizatora,
12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach.
3. Uczestnik konkursu:
1) zobowiązany jest do oświadczenia i gwarancji, że przekazany Utwór będzie wynikiem
indywidualnej działalności twórczej i nie będzie naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek
innych praw osób trzecich,
2) w przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Województwo Pomorskie z praw
uzyskanych na mocy niniejszego oświadczenia okazałoby się, że oświadczenie złożone przez
uczestnika jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Województwa
Pomorskiego lub jego licencjobiorcy z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi,
uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przekazując pracę na konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
2. Organizator może wykluczyć uczestnika konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika
postanowień niniejszego regulaminu.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Pomorskich Szlaków
Kajakowych:
www.kajaki.pomorskie.eu
oraz
oficjalnym
profilu
PSK
na
portalu
Facebook: www.facebook.com/PomorskieSzlakiKajakowe/.
4. Osobami do kontaktu są:
1) Adrian Reszka, e-mail: a.reszka@pomorskie.eu, tel. 58 32-68-414.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg organizacji konkursu,
2) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
3) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,
4) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

3

Zał. Nr 1
Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Konkursu „Wiosłem pisane”

Dane uczestnika
imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………..
a. adres e-mail: …………………………………………………………………………………………...
b. numer telefonu: ………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż:
1. zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia,
2. jestem osoba pełnoletnią.

Data i podpis

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnika konkursu
„Wiosłem pisane” jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdańsk; w celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. (58) 32 68 414
lub napisać na adres e-mail: kajaki@pomorskie.eu.;
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD@pomorskie.eu lub pisemnie na adres
siedziby, wskazany w pkt 1;
3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym uczestnika konkursu w postaci
imienia i nazwiska przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
tj. interesu publicznego zgodnie z ustawą o samorządzie województwa oraz w związku z uchwałą
Zarządu Województwa Pomorskiego nr 817/69/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r., a następnie na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. w związku z
wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit.
c RODO.;
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach: publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie
www.facebook.com/PomorskieSzlakiKajakowe/ i www.kajaki.pomorskie.eu, informowania o konkursie i
jego
promowania,
promocji
przedsięwzięcia
strategicznego
„Pomorskie
Szlaki
Kajakowe”, popularyzacji turystyki kajakowej i promowania województwa pomorskiego, poprzez ich
publikacje w mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Województwo
Pomorskie (pomorskie.eu, pomorskie.travel, Pomorskie Szlaki Kajakowe), w prezentacjach podczas
eventów promujących turystykę wodną, publikacjach: ulotkach opracowanych przez Województwo
Pomorskie oraz materiałów promocyjnych, w tym map, przewodników i szlakówek kajakowych
przygotowywanych przez Lidera Promocji Produktu Turystycznego pod marką Pomorskie Szlaki
Kajakowe – Gminę Miasta Gdańska – zgodnie z udzieloną zgodą.
5. Zgoda na publikacje danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku może zostać
wycofana w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres kajaki@pomorskie.eu.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie brak możliwości opublikowania
tych danych na ww. stronach i profilach;
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych tj. dostawcy usług informatycznych oraz Lider Promocji Produktu
Turystycznego pod marką Pomorskie Szlaki Kajakowe - Gmina Miasta Gdańska. Takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu
archiwizacji;
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na* :
publikację przez Zarząd Województwa Pomorskiego moich danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska oraz wizerunku w celu informowania o konkursie i jego promowania w tym jego
rozpowszechnianie w: mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez
Województwo Pomorskie (pomorskie.eu, pomorskie.travel, Pomorskie Szlaki Kajakowe). W celu:
promocji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe w prezentacjach podczas eventów
promujących turystykę wodną oraz publikacjach i ulotkach opracowanych przez Województwo
Pomorskie. Upoważniam administratora moich danych do decydowania o formie i czasie emisji mojego
wizerunku. Prawo do korzystania z mojego wizerunku w zakresie wskazanym przekazuję bezpłatnie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na* :
przekazanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku w celu: promocji
przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe w prezentacjach podczas eventów
promujących turystykę wodną oraz publikacjach i ulotkach opracowanych przez Województwo
Pomorskie, Liderowi Promocji Produktu Turystycznego pod marką Pomorskie Szlaki
Kajakowe - Gminie Miasta Gdańska dla potrzeb opracowania materiałów promocyjnych Pomorskich
Szlaków kajakowych, w tym map, przewodników i szlakówek kajakowych.
Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem
zgody.

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić
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Oświadczam, że posiadam zgodę na publikacje i wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych przeze
mnie na zdjęciach w celach informowania o konkursie i jego promowania, w tym jego rozpowszechniania
w: mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie
(pomorskie.eu, pomorskie.travel, Pomorskie Szlaki Kajakowe). Ponadto w celu promocji
przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, popularyzacji turystyki kajakowej i
promowania województwa pomorskiego w prezentacjach podczas eventów promujących turystykę
wodną oraz publikacjach i ulotkach opracowanych przez Województwo Pomorskie.
Oświadczam również, że posiadam zgodę na przekazanie wizerunku osób utrwalanych przeze mnie na
zdjęciach
w
celu
promocji
przedsięwzięcia
strategicznego
Pomorskie
Szlaki
Kajakowe, popularyzacji turystyki kajakowej i promowania województwa pomorskiego, Liderowi
Promocji Produktu Turystycznego pod marką Pomorskie Szlaki Kajakowe – Gminie Miasta Gdańska dla
potrzeb opracowania materiałów promocyjnych Pomorskich Szlaków Kajakowych, w tym
map, przewodników i szlakówek kajakowych.
W przypadku gdy w toku korzystania przez Województwo Pomorskie z wizerunku osób utrwalonych
przez uczestnika na zdjęciach okazałoby się, że oświadczenie złożone przez uczestnika jest niezgodne
z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Województwa Pomorskiego lub jego licencjobiorcy
z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi, uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich
szkód poniesionych z tego tytułu.
A także oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), poinformowałem osoby utrwalone przeze mnie
na zdjęciach za pomocą niniejszej klauzuli informacyjnej iż:
1. Administratorem danych osobowych utrwalonych na zdjęciach przez uczestnika konkursu „Wiosłem
pisane” jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; w
celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. (58) 32 68 414 lub napisać
na adres e-mail: kajaki@pomorskie.eu
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailem IOD@pomorskie.eu lub pisemnie na
adres siedziby, wskazany w pkt 1;
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w celach: publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie
www.facebook.com/PomorskieSzlakiKajakowe/ i www.kajaki.pomorskie.eu, informowania o konkursie i
jego
promowania,
promocji
przedsięwzięcia
strategicznego
„Pomorskie
Szlaki
Kajakowe”, popularyzacji turystyki kajakowej i promowania województwa pomorskiego, poprzez ich
publikacje w mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Województwo
Pomorskie (pomorskie.eu, pomorskie.travel, Pomorskie Szlaki Kajakowe), w prezentacjach podczas
eventów promujących turystykę wodną, publikacjach: ulotkach opracowanych przez Województwo
Pomorskie oraz materiałów promocyjnych, w tym map, przewodników i szlakówek kajakowych
przygotowywanych przez Lidera Promocji Produktu Turystycznego pod marką Pomorskie Szlaki
Kajakowe – Gminę Miasta Gdańska.
4. Zgoda na publikacje danych osobowych w zakresie wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili
po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres kajaki@pomorskie.eu. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości opublikowania tych danych na
ww. stronach i profilach;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych tj. dostawcy usług informatycznych oraz Lider Promocji Produktu
Turystycznego pod marką Pomorskie Szlaki Kajakowe - Gmina Miasta Gdańska. Takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub zakończenia
obowiązującego nas okresu archiwizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data i podpis

Oświadczam, że:
- mam zdolność do czynności prawnych,
- zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

…………………………………………………
(Miejscowość, data)

……………………………………………………
(czytelny podpis)
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Zał. Nr 2
Oświadczenie w zakresie praw autorskich
(zgoda na korzystanie z reportażu i zdjęć)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Niniejszym zezwalam Województwu Pomorskiemu na nieodpłatne, niewyłączne i bezterminowe
korzystanie z przekazanych reportaży i zdjęć, stanowiących utwory w rozumieniu prawa
autorskiego, zwanych dalej Utworami.
Utwory wykorzystane zostaną do zostaną do działań promocyjnych, informacyjnych i reklamowych
realizowanych dla potrzeb przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
popularyzacji turystyki kajakowej i promocji województwa pomorskiego.
Przekazanie utworów nie narusza praw innych osób, w szczególności praw autorskich, a Utwory
te nie są obciążone prawami osób trzecich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.zm.).
W przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Województwo Pomorskie z praw
uzyskanych na mocy niniejszego oświadczenia okazałoby się, że oświadczenie złożone przez
Uczestnika jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Województwa
Pomorskiego lub jego licencjobiorcy z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi, Uczestnik
zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.
Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Województwo Pomorskie z utworów w zakresie pól
eksploatacji:
1)
utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu, na wszelkiego rodzaju
nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice
(w tym: reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej), na nośnikach
fonicznych – audiobooki i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków),
2)
zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu, na wszelkiego
rodzaju nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym:
reprograficznej,
cyfrowej,
elektronicznej,
audiowizualnej,
na
nośnikach
fonicznych – audiobooki) i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków),
3)
wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy,
4)
wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
5)
publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie,
6)
wystawianie,
7)
wyświetlanie,
8)
wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy,
9)
wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez organizatora,
10) wielokrotne wykorzystanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy w tym także w wersjach obcojęzycznych,
11) udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb
organizatora,
12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach.
Zezwala się na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowań utworów oraz korzystania z tych opracowań i
rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 4, w tym modyfikowania
poszczególnych utworów oraz ich pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawa do korekty,
dokonywania przeróbek, zmian, adaptacji, łączenie utworów oraz ich fragmentów z innymi
dziełami.
Województwo Pomorskie jest uprawnione do udzielania dalszej licencji osobom trzecim, bez prawa
do udzielania dalszych sublicencji przez te osoby.
Dla celów realizacji osobistych praw autorskich Uczestnik wskazuje, iż autorem utworów
wskazanych w ust. 1 jest: …………………………… .
Uczestnik oświadcza, że licencja udzielona na podstawie niniejszego oświadczenia może zostać
wypowiedziana po okresie co najmniej pięciu lat od dnia jej udzielenia z zachowaniem trzyletniego
okresu wypowiedzenia.
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10. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 9, nie skutkuje obowiązkiem wycofania z obiegu
wprowadzonych do obiegu przed upływem terminu wypowiedzenia materiałów służących
działaniom promocyjnym, informacyjnym i reklamowym, realizowanym dla potrzeb przedsięwzięcia
strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, w których wykorzystane zostały utwory objęte
wypowiedzeniem.
11. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej zgody będą rozpatrywane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Województwa Pomorskiego.

…………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(czytelny podpis)
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