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1. Ja, niżej podpisany……………………………………………………. , jestem autorem i twórcą wyżej wskazanej 

pracy konkursowej. 

2. Niniejszym udzielam Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (ul. Mickiewicza 

29, 40-085 Katowice) nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie ze wskazanej 

wyżej pracy konkursowej w celu promocji i reklamy Organizatora oraz jego działalności na 

następujących polach eksploatacji: 

a) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności 

promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej promocji uczelni, w tym na stronie 

internetowej Organizatora, tj. www.wsti.pl,  

b) druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji  

i w dowolnym nakładzie, 

c) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie 

od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, 

system, nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części, 



d) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, 

systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub 

bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub 

odtwarzanie służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych 

i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu 

oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a 

także portalach dedykowanych, 

e) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów, 

f) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

g) opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę  

w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian, 

h) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

odstęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez streaming i inne 

środki techniczne komunikacji online. 

3. Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji pracy konkursowej przed lub po 

jej rozpowszechnieniu w Internecie niezbędnej do właściwej promocji Organizatora, 

w szczególności poprzez dodanie planszy początkowej i/lub końcowej z informacjami dotyczącymi 

działalności Organizatora. 

4. Wyrażam zgodę na przenoszenie przez Organizatora praw określonych w niniejszym oświadczeniu 

na podmioty trzecie, w szczególności na udzielanie przez niego dalszych licencji, jeśli jest to 

niezbędne do właściwej promocji Organizatora zgodnie z celem, dla którego powstała praca 

konkursowa. 

5. Udzielenie niniejszej licencji następuje nieodpłatnie. 

6. Udzielenie niniejszej licencji następuje na czas nieoznaczony. 

7. Zobowiązuję się do niewypowiadania niniejszej licencji z wyjątkiem sytuacji, w której 

wypowiedzenie uzasadniają moje ważne interesy twórcze. 
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