OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI
(UCZESTNICTWO GRUPOWE)
I. My niżej podpisani, przystępując do naboru projektów prac do XI Edycji Festiwalu „Grassomania” (dalej
jako „Nabór”) jako zgłaszający, udzielamy Organizatorowi – Gdańskiej Galerii Miejskiej z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Piwnej 27/29 (kod pocztowy 80-831 Gdańsk) – nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i
terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych do projektu zgłaszanego
w naborze, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie naboru i wybór projektów prac spośród projektów
zgłoszonych przez zgłaszających zgodnie z Regulaminem, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja umożliwia Organizatorowi korzystanie
ze zgłoszonych projektów prac wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prawidłowego
przeprowadzenia naboru.
II. Oświadczamy, że projekt pracy oraz przedstawiona w nim praca jest wynikiem naszej wspólnej, osobistej
twórczości i nie narusza praw autorskich ani pokrewnych innych osób. Wspólnie oświadczamy także, że
jesteśmy osobami wyłącznie uprawnionymi do korzystania z praw autorskich do projektu pracy oraz
przedstawionej w nim pracy.
Projekt pracy został wykonany przez nas wspólnie i samodzielnie, zatem żadne inne osoby nie będą
dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z projektu pracy lub z samej pracy, a także że inne
osoby nie będą wykonywały swoich autorskich praw osobistych, a w szczególności nie będą domagały się
wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora. Na żądanie organizatorów zobowiązujemy się
do złożenia dodatkowego pisemnego oświadczenia potwierdzającego okoliczności wskazane w zdaniu
poprzednim.
Potwierdzamy, iż niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym sprawy, a
także że nie zatailiśmy żadnych okoliczności, mogących mieć wpływ na zagrożenie lub naruszenie praw
autorskich ani pokrewnych, a także praw osobistych innych osób. Ponadto jesteśmy świadomi
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw majątkowych, pokrewnych i osobistych osób trzecich.
III. Udzielenie licencji następuje z dniem przesłania zgłoszenia i jego załączników do Organizatora zgodnie
z Regulaminem.
IV. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia
praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z projektu pracy lub samej
pracy zgłoszonej w naborze, zobowiązujemy się wspólnie we własnym zakresie pokryć wszelkie wynikłe z
tego tytułu koszty i zapłacić odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
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Podpisy osób składających oświadczenie

