Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA o przeniesienie autorskich praw majątkowych
zawarta w dniu .................... w Katowicach pomiędzy:
P.H. HORYZONT Tomasz Ciupek, z siedzibą w Katowicach 40-322, ul. Wandy 16B,
posiadającym numer identyfikacji podatkowej nr NIP 634-112-27-53, REGON: 271066150,
zwanym dalej MyHoryzont, reprezentowanym przez: Tomasz Ciupek,
a
............................................,
zamieszkałym/zamieszkałą
PESEL ...................., zwanym dalej Twórcą,

w

....................,

nr

§1
[przedmiot umowy]
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie na rzecz MyHoryzont autorskich praw
majątkowych do utworu (dalej: Utwór) zgłoszonego w konkursie na projekt o temacie 100 LAT
PLAKATU W POLSCE organizowanego przez P.H. Horyzont Tomasz Ciupek w Katowicach.
2. Utwór przedstawiono w załączniku do niniejszej umowy.
3. Na podstawie niniejszej umowy MyHoryzont jest uprawniony do wykonywania zależnego
prawa autorskiego w stosunku do utworu.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje wraz z przeniesieniem
własności egzemplarza, na którym utwór utrwalono.
§2
[przeniesienie praw]
1. Twórca przenosi na rzecz MyHoryzont nieograniczone terytorialnie autorskie prawa
majątkowe przysługujące mu do Utworu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu, w tym w szczególności wytwarzanie techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, na których
utrwalono pracę konkursową;
c) wprowadzenia do pamięci komputera w celu przygotowania do rozpowszechnienia;
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnienie Utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym czasie i
miejscu;
e) rozpowszechnienie w Internecie drogą przewodową i bezprzewodową.
3. MyHoryzont przysługuje uprawnienie do przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków

wynikających z niniejszej umowy.
§3
[nieodpłatność]
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na ww. polach eksploatacji, następuje
nieodpłatnie.
§4
[oświadczenie Twórcy]
1. Twórca oświadcza, że utwór jest przejawem jego samodzielnej działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu,
nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich i Utwór nie narusza
praw osób trzecich.
2. W przypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko MyHoryzont na drodze
procesu o naruszenie praw autorskich do utworu będącego pracą konkursową, Twórca
niezwłocznie wstąpi do sprawy po stronie MyHoryzont i zwolni go z wszelkich roszczeń, a także
zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z innymi
kosztami.
§5
[postanowienia końcowe]
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Spory powstałe w wyniku wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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