„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich do filmu współautorstwa
osoby, będącej uczestnikiem konkursu „Koło Naukowe twórcą filmu interaktywnego”
organizowanego w ramach projektu „Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa” przez Uczelniane
Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
Ja, niżej podpisany
imię i nazwisko uczestnika
legitymujący się następującym
nr PESEL
PESEL
wyrażam zgodę na:
1. zezwolenie Organizatorowi konkursu na korzystanie z filmów mojego autorstwa lub współautorstwa w
następującym zakresie:
- druk fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji i w dowolnym nakładzie;
- utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz
zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy,
- publiczne prezentowanie, służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i
zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu i zamieszczanie w
Internecie oraz na płytach projektu,
- wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów oraz umieszczenie na stronie projektu
oraz na Portalu Ekspertów,
- trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie,
- opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie
komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian, bez ograniczeń co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy;
2. przeniesienie przeze mnie, jako uczestnika konkursu, autorskich praw majątkowych do filmów mojego
autorstwa w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej.
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