
OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH 

 

 

………………………………………..…………………………………. 

imię i nazwisko 

 

……………………………………….……………..……………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

adres  

 

……………………………………………………………………………. 

telefon 

 

………………………………………………………………………………. 

e-mail 

 

 

§ 1 

 

1.Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem autorem(ką) scenariusza, pt. 

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

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

i dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi 

zmianami)  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,   zarówno   do   tekstu,   

tabel,  jak i materiału ilustracyjnego (fotografii, rysunków, wykresów) zamieszczonego w 

niniejszym scenariuszu oraz przenoszę na Fundację Geriatrics w Krakowie w całości 

prawa autorskie w zakresie wykorzystania w/w scenariusza, jeśli zostanie wyłoniony jako 

zwycięski, w celu organizacji i wystawienia przestawienia na Dzień Dziecka w 2019r w 

Centrum Kultury Podgórza, Dwór Czeczów w Krakowie  i innych przedstawień 

organizowanych przez Fundację Geriatrics. 

2. Oświadczam, że: 



 scenariusz jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, 

które mogłyby spowodować odpowiedzialność Fundacji Geriatrics; 

 scenariusz nigdy wcześniej nie był publikowany i wystawiany; 

 scenariusz jest bez wad prawnych; 

 scenariusz nie narusza praw osób trzecich; 

 prawa autorskie do tego scenariusza nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym 

oświadczeniem; 

 Fundacja Geriatrics ma prawo do dokonania w scenariuszu koniecznych zmian; 

wynikających z opracowania redakcyjnego i potrzeb organizacji przedstawienia. 

3. Jestem świadomy, że ponoszę wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych 

Scenariusza. 

4. Jestem świadomy, że nie otrzymam wynagrodzenie z tytułu stworzenia oraz przekazania 

Fundacji Geriatrics Scenariusza. 

5. Zostałem poinformowany, że Scenariusz bierze udział w konkursie organizowanym przez 

Fundację Geriatrics z Krakowa i jeśli zostanie wyłoniony jako zwycięski będzie 

nagrodzony: 

a) wystawieniem przestawienia na Dzień Dziecka w 2019r według zwycięskiego scenariusza, 

b) nagrodą książkową i dyplomem ufundowanymi przez Fundację Geriatrics z Krakowa..   

6.Przeniesienie praw autorskich do Scenariusza nastąpi w dniu przesłania Scenariusza do 

Fundacji Geriatrics (decyduje data stempla wysłania scenariusza na adres Fundacji Geriatrics). 

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej oświadczeniu zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 

brzmieniu obowiązującym w dacie podpisania niniejszego oświadczenia. 

 

 

…………………………………………………….. 

Podpis oświadczającego 


