
 

    
 

 

 

Załącznik 2-B 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU* 

 

Ja…………………………………………………………………. oświadczam, że: 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

1. Spełniam warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie: 

- określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

-  nie podlegam/my wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt. 1,3,4,5 i ust. 2a ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

2. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte i jestem nimi 

związany. 

3. Jeżeli moja/nasza praca konkursowa zostanie nagrodzona, jako autor przenoszę na Organizatora w ramach 

otrzymanej nagrody autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w pełnym  zakresie w tym między 

innymi: prawo do zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz publikacji dowolną techniką całości pracy 

lub jej poszczególnych elementów, prawo do wykorzystania całości lub części pracy przy tworzeniu 

innych utworów np. dokumentacji projektowej, wykonywania robót budowlanych. Jednocześnie 

oświadczam,  że autorskie prawa majątkowe dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego  w czasie 

wykorzystania i rozporządzenia utworem. 

4. Wyrażam zgodę na wystawienie pracy Konkursowej na wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez 

Zamawiającego bez przyznania mi jakiegokolwiek wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

5. Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy konkursowej w całości lub w części dowolną techniką i w 

dowolnych mediach (w tym publikacji fotografii tej pracy), w szczególności w Internecie, w prasie i w 

innych materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych, bez przyznania mi (nam) jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

6. Korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku gdy osoba trzecia zwróci się 

wobec Zamawiającego z roszczeniem związanym z naruszeniem praw osób trzecich zobowiązuję się 

przedmiotowe roszczenie zaspokoić i zastąpić Zamawiającego w toku ewentualnych postępowań 

sądowych. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Łubnice moich  (naszych ) danych osobowych 

zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu Konkursu. 

8. Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych tj. do publicznej wiadomości w przypadku, 

gdy moja (nasza) praca Konkursowa zostanie nagrodzona w Konkursie; 

 

………………………………    …………………………………………… 
(miejscowość, data)      (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 

 

 

 

*W przypadku pracy zespołowej oświadczenie wypełnia każdy z członków zespołu autorskiego. 

 


