
Załącznik do Regulaminu Konkursu „Mój pomysł na woonerf w Toruniu” 

 
Szanowni Państwo, 

Urząd Miasta Torunia prowadzi konkurs „Mój pomysł na woonerf w Toruniu”. Wybrane pace lub ich 
fragmenty mogą zostać wykorzystane podczas konsultacji społecznych dotyczących woonerfu w 
Toruniu, które będą prowadzone w 2021 r. Podpisując poniższe oświadczenie, zgadzają się Państwo 
na wykorzystanie dzieła stworzonego przez siebie/dziecko¹ i we wskazanych miejscach (Internet, 
materiały informacyjne, prasowe, materiały drukowane itp.). Przy dziele zostanie umieszczona 
informacja o imieniu i nazwisku autora, jeśli Państwo zaznaczą taką opcję w poniższym oświadczeniu.  

Prace wybrane przez komisję konkursową zostaną nagrodzone, a nagrody i wyróżnienia zostaną 
wręczone podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w ramach konsultacji 
społecznych dotyczących woonerfu w Toruniu ( planowany termin spotkania  - wrzesień 2021 r.) 

          /-/ Paweł Piotrowicz 

Dyrektor Wydziału  

Komunikacji Społecznej i Informacji 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na swój/dziecka¹ udział………………………………………….(imię 
i nazwisko) w konkursie „Mój pomysł na woonerf w Toruniu” organizowanym przez Gminę Miasta 
Toruń w ramach konsultacji społecznych dotyczących woonerfu w Toruniu. 

Zgłaszając pracę konkursową przenoszę na Gminę Miasta Toruń autorskie prawa majątkowe do 
utworu na następujących polach eksploatacji (dotyczy również zamieszczenia części pracy):  

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką cyfrową; 

2) rozpowszechniania utworu w Internecie, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, 

3) umieszczenia na materiałach drukowanych zleconych przez Urząd Miasta Torunia. 

Upoważniam Gminę Miasta Toruń do nieodpłatnego udostępniania przedmiotu umowy osobom 
trzecim, w TV i w innych mediach, do powielania przedmiotu umowy w całości lub części w 
dowolnej liczbie egzemplarzy, umieszczania całości lub różnych jego elementów we wszystkich 
publikacjach, wydawnictwach, Internecie, itp. wg własnego uznania. Powyższe dotyczy wydawnictw, 
publikacji, itp. rozpowszechnianych zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. 

Gmina Miasta Toruń zastrzega sobie ewentualne prawo do rozpowszechniania dzieła w całości lub 
części w Internecie na licencji otwartej pozwalającej użytkownikom sieci skorzystać z dzieła na 
zrozumiałych dla niego niekomercyjnych zasadach z cytowaniem źródła. 

Oświadczam jednocześnie, że nagroda otrzymana w konkursie plastycznym stanowi jednocześnie 
zapłatę honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

Chcę/nie chcę1, żeby podawano moje/dziecka¹ imię i nazwisko przy eksponowaniu dzieła 

(W PRZPADKU ZAZNACZENIA NIE CHCĘ imię i nazwisko nie będzie umieszczane). 

 

(imię i nazwisko/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)   

………………………………………………….. 

(miejscowość i data)……………………………           (podpis)………………………………………. 

                                                             
1 niepotrzebne skreślić  


