
 
 

 
Załącznik nr 2 

 
 

Umowa przeniesienia praw autorskich 
 

 
zawarta dnia ………………………………..  w Nowym Sączu pomiędzy:  

Fundacją Pomocy Osobom z Autyzmem MADA z siedzibą w Nowym Sączu przy Al. Wolności 19, zarejestrowaną  
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000006079, zwaną w dalszej części Umowy „Fundacj ą”, 
reprezentowaną przez BoŜenę Fryc – Prezesa Zarządu,  

a ..............................................................., uczęszczająca/y do: ...........................................................................................,  
   (imię i nazwisko)                                                                                               (nazwa i adres placówki edukacyjnej/WTZ/innej placówki terapeutycznej)               
zwanym dalej „Autorem ”, o następującej treści: 

1. Oświadczenia Autora 

1.1 Autor oświadcza, Ŝe jest autorem dzieła .......................................................................... (konkursu plastycznego  
pt. „Zobacz mój świat autystyczny”) oraz Ŝe pracę wykonał osobiście. Przysługuje mu wyłączne i nieograniczone 
prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do dzieła.  

1.2  Autor zapewnia, Ŝe przygotowane przez niego dzieło nie narusza praw osób trzecich. 

1.3  Autor zapewnia, iŜ dzieło nie jest obciąŜone Ŝadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

2. Przeniesienie autorskich praw maj ątkowych oraz własno ści dzieła 

2.1  Autor oświadcza, Ŝe jego prawa do utworu nie są ograniczone i Ŝe przenosi na Fundację prawo autorskie do dzieła  
w zakresie:  

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt (b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; a Fundacja wyraŜa zgodę na to przeniesienie. 

2.2 Autor dostarczy Fundacji dzieło w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy. 

2.3  Autor przenosi na Fundację własność egzemplarza dzieła przekazanego zgodnie z punktem 2 umowy. 

2.4  Autor przenosi równieŜ na Fundację prawo do zezwalania na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego do dzieła. 

3. Wynagrodzenie 

3.1 Strony oświadczają, iŜ przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła następuje nieodpłatnie. 

4. Postanowienia inne 

4.1 W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

4.2 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wszelkie spory, które mogą 
powstać w związku z niniejszą Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego. 

4.3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 

 

 

 

..............................................        .................................................. 
Fundacja Pomocy Osobom         Podpis uczestnika konkursu  
z Autyzmem MADA         i/lub opiekuna prawnego,  
           przedstawiciela ustawowego 
      
                


