
         Załącznik nr 3  
  do Regulaminu Konkursu 

na opracowanie projektu graficznego muralu, 
którego tematem jest „Przyroda w Gminie Nysa” 

oraz jego wykonanie. 
 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………… 
 
Data urodzenia: …………………………………………….. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Jako Autor/ Reprezentujący Zespół (na podstawie pełnomocnictwa załączonego do projektu) 
autorskiego projektu muralu nagrodzonego nagrodą w Konkursie na opracowanie projektu 
graficznego muralu, którego tematem jest „Przyroda w Gminie Nysa” oraz jego wykonanie, 
oświadczam, że z dniem ……………………… 2022 r. przenoszę na Gminę Nysa z siedzibą:  
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP 753-241-45-79, w całości autorskie prawa majątkowe do 
projektu, wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych, w zakresie wszelkich pól 
eksploatacji, a w szczególności: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia projektu muralu jakimikolwiek środkami  
i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzenia projektu graficznego do pamięci komputera 
– przez przekopiowanie jak i publikowanie w Internecie,  

2) rozpowszechniania projektu muralu, w szczególności poprzez udostępnianie w sieci 
komputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w czasie indywidualnie 
wybranym przez użytkownika,  

3) korzystania, publicznego rozpowszechniania i publikowania projektu muralu,  
4) utrwalenia,  
5) trwałego zwielokrotniania każdą znaną techniką i w jakiejkolwiek formie,  
6) sporządzania cyfrowego zapisu projektu muralu,  
7) wprowadzenia do obrotu oraz publicznego upowszechniania w tym użycia: kopiowania, 

wystawiania, wyświetlania, a także do publicznego udostępniania materiałów  
z użyciem projektu muralu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie wybranym w kraju i za granicą,  

8) przystosowania, zmian układu lub jakiejkolwiek innej zmiany,  
9) wykorzystania projektu graficznego muralu do celów promocyjnych i reklamy;  

 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu muralu, zezwala na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do niego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 
Organizator Konkursu może wykorzystywać projekt na całym świecie we wszystkich mediach, 
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw 
majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy 
przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie 
prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie. 
 
 

 
 

………………………………………………… 
podpis 

Autora/Reprezentanta Zespołu Autorskiego 


