
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

Oświadczenie o udzieleniu licencji oraz o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w związku z realizacją konkursu pn Konkurs Talentów ŚDR 2022: 

(zwanym dalej: „Konkursem”) udzielam organizatorom tj. 

1) Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. 

Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa; 

2) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej  

"3majmy się razem", ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa; 

3) Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, ul. Otrębuska 5, 01-475 Warszawa, 

4) Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, ul. Spartańska 1, 02-637 

Warszawa, 

5) Stowarzyszeniu Chorych na Układowe Zapalenie Naczyń „Vasculitis”, ul. Szaserów 128 

04-349 Warszawa, 

nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji, z prawem do udzielania dalszej 

licencji, na wykorzystanie przesłanej pracy na wszystkich znanych w chwili składania niniejszego 

oświadczenia polach eksploatacji, w szczególności: 

 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (pracy) - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu (pracy), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór (pracę) utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu (pracy) w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

 

Wyrażam zgodę na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do pracy, w tym do 

przerabiania i przetwarzania pracy oraz dokonywania skrótów.  

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów Konkursu na 

cele związane z realizacją i promocją Konkursu. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku za 

pośrednictwem publikacji, Internetu, prasy oraz telewizji.  

 

 

………………………. .………….………………………………………….. 

(data i miejsce) (czytelny podpis uczestnika konkursu*)  

 

* w przypadku współautorstwa zgłoszenia zobowiązani są wypełnić wszyscy współautorzy  


