
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie 

 
Oświadczenie 

 
W związku ze zgłoszeniem do Konkursu Kompozytorskiego na stworzenie dla Muzeum                   
II Wojny Światowej w Gdańsku Requiem – pamięci poległych Obrońców Westerplatte 
(zwanego dalej „Konkursem”) swojego utworu (zwanego dalej ,,Utworem")  
 
Oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego założenia i zobowiązuję 
się do jego przestrzegania,  
 

2. Jako twórca/twórczyni samodzielnie dysponuję wszelkimi prawami autorskimi – 
osobistymi i majątkowymi – do tego Utworu,  
 

3. W przypadku przyznania mi nagrody wyrażam zgodę na nieodpłatne:  
a) wykorzystanie partytur ww. Utworu do jego wykonywania i rejestracji jego wykonań               

do celów archiwalnych  i promocyjnych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,  
b) wykorzystanie mojego wizerunku (fotografii) w celach reklamowych, 
c) prawykonanie Utworu i dalsze wykonywanie  utworu  w ramach realizacji celów 

statutowych Organizatora,  
d) utrwalanie wykonań Utworu w formie audio i audio-video oraz wykorzystanie 

powstałych tak nagrań Utworu  do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora 
na następujących polach eksploatacji:  

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — na zapis techniką cyfrową 
dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub 
innych nośnikach, wyłącznie  w celach niekomercyjnych,  

• w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie 
utrwalono –  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy,  

• w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony 
powyżej –  do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także 
publicznego udostępniania  wykonania na wybranych stronach 
internetowych (w tym w ramach serwisów  streamingowych, takich jak 
YouTube, Vimeo etc.),  
 

4. W przypadku przyznania mi nagrody zobowiązuję się do zamieszczenia informacji               
o Organizatorach konkursu i przyznaniu nagrody na swojej stronie internetowej oraz  



 
 
 
 
 
 

z zakresu social media (Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat itp.) jeśli takie 
posiadam. 
 

5. Zrozumiałem zasady przetwarzania danych osobowych i oświadczam, iż zapoznałem            
/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu i nie zgłaszam do niej zastrzeżeń. 

 

 

………………………………………………… 
      

                          Data i podpis Uczestnika  
                     

 


