
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Upcyklingu pt.: EKO – gwiazdka – Oświadczenie Uczestnika: 
………………………, dnia …………………. 

 
Oświadczenie Uczestnika 

Konkursu Upcyklingu 
EKO – gwiazdka 

 
którego Organizatorem i fundatorem nagród jest Feniks Recykling Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie, pod nr 20, 05 
– 825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000653862, posiadająca numer NIP 529 – 181 – 47 – 95, numer REGON 366153786,  BDO 
000036308, oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 310 000, 00 (dalej Feniks); 
 
Ja niżej podpisany ………………………...……………, PESEL: …………………., oświadczam, że: 

A. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy 
zgłoszonej w ramach Konkursu Upcyklingu pt.: EKO – gwiazdka. 
 

B. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego utworu  (z prawem 
sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie mojego imienia, 
nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 
wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej www.feniks-recykling.eu także na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności 
na utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do 
ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie Pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie, 
publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na 
swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę ̨ redakcyjną i komputerową oraz wykorzystania do 
organizacji następnych konkursów ekologicznych jak również na udzielanie dalszej licencji 
(sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. 
 

C. Zwalniam Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z 
jakiekolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia czyichkolwiek praw poprzez opublikowanie 
nadesłanej przez siebie Pracy, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń 
osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 
mowa w paragrafie 3 punkt 10 Regulaminu Konkursu Upcyklingu pt.: EKO – gwiazdka ureguluje 
wszystkie związane z tym faktem koszty. 

 
D. Nie brałem bezpośredniego udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, nie jestem członkiem 

Jury, oraz członkiem ich rodzin i osobą im najbliższą. 
 
Niniejsze oświadczenie i zgoda dotyczą Pracy pod tytułem: 
 
Praca upcyklingowa: …………………………………………………………….. 
 
Pomysł na konkurs: ……………………………………………………………… 

 
 

W przypadku, gdyby którekolwiek z moich oświadczeń, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu oraz w 
Regulaminie Konkursu Upcyklingu pt.: EKO – gwiazdka okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub 
prawnym i w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszę wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z 
tego tytułu oraz oświadczam, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora 
szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, przyjmuję do wiadomości, że będę podlegać dyskwalifikacji 
z Konkursu i zobowiązuję jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 
 
 
 

  

 Data i czytelny podpis Uczestnika 
 

http://www.feniks-recykling.eu/

