ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU NA KONCEPCJĘ
ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU DOLINY WIERZBAKA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU1
Dane Uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Nazwa uczelni
Kierunek studiów
Oświadczam, że:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

1

powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa, zwana dalej „Pracą”, złożona w
konkursie studenckim na koncepcję zagospodarowania fragmentu Doliny Wierzbaka pomiędzy
osiedlami Bonin i Winiary w Poznaniu, organizowanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w
Poznaniu, zwanym dalej „Konkursem”, jest wynikiem mojej pracy w całości/jako członka zespołu
będącego Uczestnikiem Konkursu2;
przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy i nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich3;
z dniem złożenia Pracy w Konkursie nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie
prawa majątkowe do wykorzystania nadesłanej pracy lub jej części na wskazanych polach
eksploatacji, tj. w zakresie:

utrwalania i zwielokrotnienia pracy – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wykorzystanie w całości lub w części przy
sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic
Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu, do którego przystąpiono uchwałą nr
XLVII/862/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r. lub innego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wskazany teren;

rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne prezentowanie
podczas debat, ogłoszenia wyników Konkursu, na wystawie pokonkursowej, podczas
konsultacji społecznych i dyskusji publicznych, prezentowanie w środkach masowego
przekazu, serwisach informacyjnych, na stronach podmiotowych Organizatora oraz Patrona
oraz na profilach w serwisach społecznościowych, a także sieciach komputerowych.
znana jest mi treść Regulaminu Konkursu i akceptuję jego wszystkie warunki;
Praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich;
nie jestem osobą powiązaną z członkami Komisji Konkursowej lub Sekretariatu konkursu, w myśl
pkt 6.2. Regulaminu konkursu.

……………………………………………………….

………………………………………………………..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis Uczestnika Konkursu)

W przypadku, gdy Uczestnikiem jest zespół, oświadczenie dołącza każdy członek zespołu.
Niepotrzebne skreślić.
3
Członków zespołu, w ramach którego działa składający oświadczenie nie traktuje się jako osoby trzecie.
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