
Konkurs organizowany w ramach projektu „Literacki ogród Biblioteki Kraków”  

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Załącznik nr 3  

METRYCZKA PRACY w „Konkursie na najpiękniejszego mola lub motyla książkowego” 

Tytuł pracy: ……...………………….………………………………………..............………..........…....… 

Imię i nazwisko opiekuna grupy, rodzica lub opiekuna prawnego: 

……...………………….……………………………………………………………...............……………… 

Wymiary rzeczywiste figury mola lub motyla (szerokość oraz wysokość podana w cm) 

1. Wysokość: ………………………......………  2. Szerokość: …………...............……………… 

Materiały użyte do wykonania pracy konkursowej: .................................................................................. 

……...………………….……………………………………………………………...............……………… 

……...………………….……………………………………………………………...............……………… 

Załącznik nr 4 

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych 

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych w celach „Konkurs na najpiękniejszego mola lub motyla 

książkowego” oryginalnych fotografii i nie naruszam praw autorskich osób trzecich. Fotografie są wolne 

od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić 

Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub 

rozpowszechniania fotografii. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponoszę wobec nich 

odpowiedzialność. 

Z dniem przesłania fotografii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, jako Uczestnik 

Konkursu przenoszę na Bibliotekę Kraków wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do 

fotografii wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach 

eksploatacji:  

1. prawo do upowszechniania fotografii w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym  

w materiałach promocyjnych),  

2. prawo do wprowadzania fotografii do obrotu,  

3. prawo do wprowadzania i zachowania fotografii w pamięci komputera,  

4. prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,  

5. prawo do utrwalania i zwielokrotniania fotografii jakąkolwiek techniką, 

6. prawo do wykorzystywania fotografii w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej  

i szkoleniowej Biblioteki Kraków,  

7. prawo do publikowania fotografii na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu  

w portalu Facebook, krakowczyta.pl, w.bibliotece.pl, www.krakow.pl 

8. prawo do publikowania fotografii na stronie internetowej Instytutu Książki oraz MKDNiS.  

Przeniesienie praw autorskich następuje na terytorium całego świata i bez ograniczenia czasowego. 

………………………                             ………………………….…………………………. 

    miejscowość, data      czytelny podpis autora zdjęć 


