Załączniik nr 2
KONKU
URSU OTWARTY
NA OPR
RACOWA
ANIE KO
ONCEPCJJI MODE
ELOWYC
CH ELE
EMENTÓW
W
MAŁEJ INFRAS
STRUKTU
URY TU
URYSTYC
CZNEJ
PRZY ,, PIEKIEL
LNYM SZLAKU ‘’
UMOWA
A
PRZENIESIENIA
A AUTOR
RSKICH PRAW MAJĄTK
KOWYCH
H
zawarta w Modliszew
wicach w dniiu …………
……… 2011
1 r. pomiędzzy:
Stowarzysszeniem ,,L
Lokalna Grupa
G
Działłania – U ŹRÓDEŁ”
Ź
Modliszewi
M
ice
ul. Piotrkoowska 30
26-200 Koońskie
NIP:658-193-02-11, REGON:260
R
0219814
reprezentow
waną przezz :
Prezesa Sttowarzyszeenia – Emilię Kupis
przy kontrrasygnacie Skarbnika
a Stowarzyyszenia – Piiotra Pałgana
zwanym w treści umoowy Stowarrzyszeniem ,,LGD – U ŹRÓDEŁ””
a
Panem/Pannią ……………………
…………, zzamieszkały
ym
w…………
…………………………
………….... .
legitymująącym się doowodem oso
obistym/passzportem nrr ……………
……………
……………...- laureatem
RSU OTW
WARTEGO NA OPRA
ACOWANIE KONCE
EPCJI MO
ODELOWY
YCH
KONKUR
ELEMEN
NTÓW MAŁEJ INF
FRASTRUK
KTURY TURYSTYC
T
CZNEJ PR
RZY ,, PIE
EKIELNYM SZL
LAKU ‘’
ogłoszoneego w dniu…
…………..2
2011 r., zwaanym w dallszej części „Laureatem
m”. została zawarta
z
umowa naastępującej treści:
[Przedmioot umowy]

§ 1.

W związkku z otrzyymaniem nagrody
n
w wyniku rozstrzygn
r
nięcia KO
ONKURSU
U
OTWAR
RTEGO NA
N OPRA
ACOWAN
NIE KON
NCEPCJII MODEL
LOWYCH
H
ELEMEN
NTÓW MAŁEJ INFRAS
STRUKT
TURY TU
URYSTYC
CZNEJ PRZY
P
,, PIEKIE
ELNYM SZLAKU
U ‘’
, Laureat jako autor nagrodzonej pracyy oświadccza, że :
wórcą załąączonych projektów
w, przekazanych do konkursu na kon1) jest auutorem i tw
cepcje moodelowe elementów
e
w małej inffrastruktu
ury turysty
ycznej orgganizowan
nego
przez Stoowarzyszenie,, Lokaalna Grupaa Działaniia – U ŹR
RÓDEŁ”;
2) dzieło zostało sttworzone bez
b udziałłu osób trzzecich oraaz bez zaciiągania do
o dnia
dzisiejszeego jakichhkolwiek zobowiąza
z
ań, które ograniczały
o
yby lub w
wyłączały prawo
p
Laureata do przeniiesienia prrzysługująących praw
w na Stowarzyszeniee;
STO
OWARZYSZE
ENIE „LOKA
ALNA GRUP
PA DZIAŁANIA – U ŹRÓD
DEŁ”
ul. Piotrko
owska 30; Mod
dliszewice, 26
6-200 Końskie;; tel/fax 41-375-95-33, www
w.uzrodel.pl
KRS 0000301138; REG
GON 2602198
814; NIP 658-193-02-11

3) dzieło stanowi w całości utwór
u
orygginalny, nie
n naruszaa praw auttorskich osób trzeo nie mają
m
miejssca żadne inne
cich, jest wolne odd jakichkollwiek zapoożyczeń oraz
y narazić S
Stowarzysszenie na odpowieddzialność wobec
okolicznoości, któree mogłyby
osób trzecich z tytuułu korzysstania lub rozpowszzechnianiaa dzieła;
y Laureataa, dzieło lu
ub jego częęść nie znnajdują siię w po4) wedługg najlepszzej wiedzy
siadaniu oosób trzeccich i nie istnieje
i
ryzzyko jego
o wydania bez zgodyy Stowarzyszenia.
[Przeniesiienie praw
w autorsk
kich]
§ 22.

1) Z chwiilą odebraania nagro
ody Laure at przenossi na Stow
warzyszeniie nieodpłłatnie
wszelkie autorskie prawa maajątkowe ddo nagrod
dzonego uttworu (konncepcji modelowych elem
mentów małej
m
infraastruktury turystyczn
nej).
2) Przeniesienie auutorskich praw
p
mająątkowych następuje na zasadaach wyłączności,
na czas nnieograniczzony i obeejmuje praawo do:
a) w zakrresie obrottu oryginaałem albo egzemplaarzami, na których uutwór utrw
walono wprowaddzanie do obrotu,
o
naajem, użycczenie oryginału alb
bo egzempplarzy, nad
dawanie
drogą przzewodową i bezprzzewodowąą, wystawianie, odtw
worzenie, reemitow
wanie,
publicznee udostępnnianie utw
woru w takki sposób, aby każdy
y mógł miieć do nieego dostęp w miiejscu i czzasie przezz siebie wyybranym, rozpowszzechnianiee w nieogrraniczonym nakłładzie i zaasięgu tery
ytorialnym
m, wykorzy
ystanie utw
woru do innnego celu
u np.
wprowaddzanie do pamięci
p
ko
omputera i umieszcczenie w sieci Internnet, adapto
owanie doo
wydawniictwa książżkowego,
b) wykorrzystywaniia dzieła w każdej fformie z użyciem wszelkich śśrodków teechnicznych w szzczególnoości drukieem, techniiką reprog
graficzną, zapisu maagnetyczn
nego oraz
techniką cyfrową za pomoccą jakiegookolwiek nośnika
n
in
nformacji ((film, kaseta
magnetoffonowa, płłyta komp
paktowa, ppłyta gram
mofonowa, CDR, CD
DRW, DV
VDR,
DVDRW
W, video Cdd, minidyssk, VHS, nnośniki ty
ypu „flash””), - na gruuncie pól
eksploataacji, które stanowią m.in.: utrrwalenie, zwielokro
otnienie okkreśloną techniką,
t
wprowaddzenie do obrotu,
o
wp
prowadzennie do pam
mięci kom
mputera, puubliczne wykonaw
nie lub oddtworzeniia, wystaw
wienie, wyyświetleniee, najem, dzierżawa
d
a, nadanie za pomocą wizzji przewoodowej lub
b bezprzew
wodowej przez
p
stacjję naziem
mną, nadan
nie za
pośrednicctwem sattelity, równoczesne i integraln
ne nadaniee utworu nnadawaneg
go przez
inną orgaanizację telewizyjn
t
ną, rozpow
wszechnian
nie przez Internet
I
(w
w szczegó
ólności
przez poccztę elekttroniczną, strony WW
WW i serw
wery ftp), Intranet, Extranet i inne
sieci kom
mputerowee.
3) Przeniesienie auutorskich praw
p
mająątkowych do nagrod
dzonego uttworu (praacy) powoduje pprzeniesiennie na Stow
warzyszennie własn
ności orygiinału egzeemplarza tego
t
utworu.
STO
OWARZYSZE
ENIE „LOKA
ALNA GRUP
PA DZIAŁANIA – U ŹRÓD
DEŁ”
ul. Piotrko
owska 30; Mod
dliszewice, 26
6-200 Końskie;; tel/fax 41-375-95-33, www
w.uzrodel.pl
KRS 0000301138; REG
GON 2602198
814; NIP 658-193-02-11

4) Stowarrzyszenie jest upraw
wnione doo udzielaniia licencji osobom ttrzecim naa korzystanie z ppraw do dzzieła oraz zbycia maajątkowycch praw au
utorskich sstanowiąccych
przedmioot niniejszeej umowy
y.
5) Stowarrzyszenie może wed
dług własnnego uznaania dokon
nywać moodyfikacjii lub poprawek ddzieła nabyytego na mocy
m
ninieejszej umo
owy.
6) Laureaat zrzeka się
s praw do
d zezwalaania na wy
ykonywan
nie zależneego prawaa autorskiego.
n
zaw
wierające projekty
7) Wszelkkie przekaazane przeez Laureatta Stowarzzyszenia nośniki
stają się własnośccią Stowaarzyszenia z chwilą ich przek
kazania.
mu treść reegulaminu
u konkursuu.
8) Laureaat oświadccza, że znaana jest m
[Postanowi
[
ienia końco
owe]
§ 33.

1) W spraawach nieeuregulowanych zasstosowaniee mają w szczególnności przep
pisy Kodeksu Cyywilnego oraz
o ustaw
wy o prawaach autorsskich i pok
krewnych..
2) Umow
wę sporząddzono w trzech jednnobrzmiąccych egzem
mplarzachh, 2 egzem
mplarze
otrzymuje Stowarzzyszenie, 1 egzempllarz Laureeat.

STOWARZ
ZYSZENIE
....................................

LAUREAT
T
…… ………………………

STO
OWARZYSZE
ENIE „LOKA
ALNA GRUP
PA DZIAŁANIA – U ŹRÓD
DEŁ”
ul. Piotrko
owska 30; Mod
dliszewice, 26
6-200 Końskie;; tel/fax 41-375-95-33, www
w.uzrodel.pl
KRS 0000301138; REG
GON 2602198
814; NIP 658-193-02-11

