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OŚWIADCZENIE PRAWNOAUTORSKIE, OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI DO 
UTWORU/DZIEŁA 

                     
………………………………………………. 

                                                                                                                 DATA, MIEJSCOWOŚĆ 
………………………………………………. 
IMIĘ, NAZWISKO UCZESTNIKA / DZIECKA 
 
 
 
…………………………………………….. 
IMIĘ, NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA 
 
 
1) Ja niżej podpisany/działający w imieniu mojego Dziecka* ……………………………………………………………… 

oświadczam, że: 
a) jestem/moje Dziecko jest* autorem zadania projektowego, powstałego w ramach udziału w II 

etapie VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, zwanymi dalej 
odpowiednio „Projektem” i „Olimpiadą”, 

b) Projekt jest utworem/dziełem oryginalnym, przysługują mi/mojemu Dziecku* wyłączne i 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe do utworu/dzieła, w zakresie umożliwiającym 
korzystanie z Projektu przez FINA w zakresie, o którym mowa w pkt 2), i ponoszę 
odpowiedzialność z tytułu naruszeń majątkowych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób 
trzecich, mogących wyniknąć z tytułu  korzystania z Projektu w zakresie i na polach 
wymienionych w pkt 2 niniejszego oświadczenia, 

c) Projekt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza przepisów prawa, 
ani interesów lub praw osób trzecich, 

d) uzyskałem zgody osób, których wizerunki zostały utrwalone w Projekcie, na 
rozpowszechnianie tych wizerunków w ramach Projektu w zakresie i na polach wymienionych  
w pkt 2 niniejszego oświadczenia, 

e) w Projekcie wykorzystałem na zasadach tzw. prawa cytatu następujące materiały**:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 

 
2) W związku z moim udziałem/z udziałem mojego Dziecka* ……………………………….……….………………... w 

II etapie Olimpiady, udzielam Filmotece Narodowej - Instytutowi Audiowizualnemu („FINA”)  
z momentem przyjęcia przez FINA Projektu, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji ograniczonej 
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czasowo, tj. na okres 10 lat liczony od daty przyjęcia Projektu przez FINA, do korzystania  z Projektu 
w całości lub we fragmentach, w celach związanych z organizacją Olimpiady oraz w celach 
archiwalnych FINA, na następujących polach eksploatacji: 

 
a) wszelkie utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),  

na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, 
zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem,  
na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, 
nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci; 

b) wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach 
audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu 
komputerowego; 
 

oraz udzielam prawa wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych  
do Projektu w postaci sporządzenia jego opracowania, w szczególności skróconej wersji, w tym dla 
celów promocji i reklamy działalności statutowej FINA, tłumaczenia oraz korzystania z  tak 
powstałego opracowania na ww. polach eksploatacji na cały okres trwania licencji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………                                                               ………………………………………………. 
podpis  rodzica / opiekuna                                                                                             podpis autora/ki Projektu  
   osoby niepełnoletniej                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
** proszę uzupełnić, jeśli ma zastosowanie, także w przypadku materiałów z tzw. domeny publicznej 
(wolnej licencji) lub materiałów archiwalnych, itp.; przez tzw. prawo cytatu strony rozumieją prawo,  
o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2022, poz. 655). 
 
Przez użyte w niniejszym oświadczeniu pojęcie „Dziecko” należy rozumieć osobę fizyczną, która nie ukończyła 
osiemnastu lat i tym samym nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 


