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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Mój ślad węglowy” 

 

 

ZAPISY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 
 

 Wszystkie utwory opracowane przez Uczestników Projektu mogą być wykorzystane 

w działalności statutowej Organizatora i Lidera Projektu, Partnerów Projektu, a także jego 

poszczególnych Uczestników oraz Operatorów Projektu: m.in. opublikowane i udostępnione 

w ich materiałach edukacyjnych w ramach Projektu oraz na stronach internetowych, a także 

w publikacjach i broszurach propagujących Projekt. 

 Przekazanie opracowanego utworu (np. scenariusza zajęć, zdjęcia, nagrania audio lub video) 

i wyrażenie zgody na jego publikację, jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych na Lidera Projektu – Gminę Brwinów do wykorzystania 

nadesłanych prac lub ich części na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalania i zwielokrotniania (wytwarzania i  powielania egzemplarza  utworu)   

w całości lub w części jakąkolwiek znaną techniką, w tym: techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od systemu, 

formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na 

kasetach wideo, na dysku komputerowym, na taśmie magnetycznej, na kliszy 

fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD, VCD, DVD, na plikach 

MP3, na dysku typu pendrive, 

 wprowadzenia do pamięci komputera, w tym metodą skanowania (digitalizacja), 

 wykorzystania w sieciach informatycznych, w tym: w Internecie i Intranecie, 

 nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 

naziemną oraz drogą satelitarną, 

 nieodpłatnego wprowadzenia do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór 

został utrwalony, 

 nieodpłatnego wypożyczania lub udostępniania oryginału lub egzemplarzy, na 

których utwór został utrwalony, 

 rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej, w szczególności 

poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 Wyrażenie zgody na wykorzystanie utworu jest dobrowolne i następuje w celu 

udokumentowania działań w ramach Projektu w czasie realizacji Projektu oraz w okresie 

wymaganej jego trwałości.  
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