
Załącznik nr 3 do 
Regulaminu Konkursu o 

Złoty Indeks AEH  
  
  

Wzór nr 1- w przypadku osób, które ukończyły 18 r.ż. oświadczenie składa uczestnik  
  
  
__________________________  
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
  
   

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI  
  

Ja niżej podpisany/a …………………………………................... będący/a autorem 
Pracy Konkursowej, zwanej dalej „utworem”, nadesłanej na Konkurs pt. „ZŁOTE INDEKSY 
AEH” organizowany przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie przy ul. 
Okopowej 59, 01-043 Warszawa (zwaną dalej „Organizatorem”), oświadczam, iż przysługuje mi 
pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do utworu.  

W związku z uczestnictwem ww. konkursie niniejszym udzielam Organizatorowi 
nieodpłatnie wyłącznej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:   

a) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),  
b) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,   
c) rozpowszechnianie utworu online i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez 

ograniczeń,  
d) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych,  
e) używanie w publicznych prezentacjach,  
f) używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych,  
g) wprowadzania do obrotu publicznego,   
h) wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w 

wybranym miejscu i czasie (w Internecie),  
ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie Pracy Konkursowej w charakterze promocyjnym 
lub reklamowym, tworzenie i eksploatację opracowań Pracy Konkursowej, łączenie jej z 
innymi dobrami.  

Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych na okres 5 lat od zakończenia 
realizacji III edycji Konkursu.  

Ponadto zapewniam, że dysponuję wszelkimi prawami do utworu i nie są one w żaden 
sposób  

ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.  
  

________________________ 
 czytelny podpis Uczestnika Konkursu  

  
  
  

__________________________  
podpis Organizatora  

  
  
   
  

 



WZÓR Nr 2– w przypadku osób, które nie ukończyły 18 r.ż.  oświadczenie składają rodzice/opiekunowie 
prawni  

uczestnika  
  

  
__________________________  
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
  
__________________________  
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (1)  
  
__________________________  
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (2)  
  

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI  
  

Ja/My niżej podpisany/a/ni …………………………………................... jako 
przedstawiciel/e ustawowy/i dziecka/opiekun prawny dziecka 
………………………………………………, będącego autorem Pracy Konkursowej, zwanej 
dalej „utworem”, nadesłanej na Konkurs pt. „ZŁOTE INDEKSY AEH” organizowany przez 
Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie przy ul. Okopowej 59, 01-043 Warszawa 
(zwaną dalej „Organizatorem”), oświadczam/y, iż przysługuje mi/nam pełnia praw autorskich tak 
majątkowych, jak osobistych do utworu.  

W związku z uczestnictwem ww. konkursie mojego/naszego dziecka niniejszym 
udzielam/y Organizatorowi nieodpłatnie wyłącznej licencji na korzystanie z utworu na 
następujących polach eksploatacji:   

i) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),  
j) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,   
k) rozpowszechnianie utworu online i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez 

ograniczeń,  
l) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych,  
m) używanie w publicznych prezentacjach,  
n) używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych,  
o) wprowadzania do obrotu publicznego,   
p) wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w 

wybranym miejscu i czasie (w Internecie),  
ponadto wyrażam/y zgodę na wykorzystanie Pracy Konkursowej w charakterze promocyjnym 
lub reklamowym, tworzenie i eksploatację opracowań Pracy Konkursowej, łączenie jej z 
innymi dobrami.  

Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych na okres 5 lat od zakończenia 
realizacji III edycji Konkursu. Ponadto zapewniam/y, że dysponuję/emy wszelkimi prawami do 
utworu i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.  

  
  

_________________________  
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego (1)  

  
  

_________________________  
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego (2)  
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