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Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych 
 
zawarta pomiędzy: 
 
Bohema House sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000940275, NIP: 8952235387, REGON 520374844, kapitał zakładowy 
50 000 złotych wpłacony w całości, reprezentowana przez: 
Katarzynę Jadwigę Michniewską – Prezes Zarządu 
zwaną dalej „Organizatorem” 
 
a 
 

 
zwaną/zwanym dalej „Uczestnikiem” 
 
 
1. Uczestnik oświadcza, że przenosi swoje wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworu pod 

nazwą …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dalej „Utwór”) na Organizatora, a Organizator oświadcza, że tak przenoszone majątkowe prawa 
autorskie przyjmuje. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje nieodpłatnie, na wyłączność, 
przez czas nieoznaczony i nieograniczony terytorialnie na wymienionych poniżej polach 
eksploatacji: 
a) zwielokrotniania, utrwalania, kopiowania jakąkolwiek dostępną techniką, 
b) użyczania i najmowania egzemplarzy, 
c) nadawania za pomocą wizji, fonii lub wizji oraz fonii, w tym w radiu i telewizji, na platformach 

cyfrowych lub w sieciach kablowych, a także nadawanie przez sieć internetową oraz wszelkie 
inne formy nadawania, 

d) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania pod jakimkolwiek 
tytułem, 

e) udostępniania w środkach masowego przekazu, 
f) publikowania w Internecie, 
g) wprowadzania do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybucji egzemplarzy, 
h) wykorzystania w całości lub we fragmentach, w ramach połączeń z innymi utworami, 

uzupełnione o treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe, w filmach reklamowych i 
promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy), 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Data urodzenia uczestnika:  

Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:  
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i) opracowanie, tłumaczenie, przystosowanie, przeróbka, zmiana układu lub inne zmiany w 
dziele oraz rozpowszechnianie utworów z takimi zmianami oraz prawo do wykonywania praw 
zależnych wobec utworu, 

j) wykorzystania na stronie bohemahouse.com i innych witrynach internetowych powiązanych 
z Organizatorem oraz na portalach społecznościowych przy wykorzystaniu kont Organizatora 
i podmiotów z nim związanych. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie jego wizerunku i nieodpłatne korzystanie 
z niego przez Organizatora w zakresie o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że do przeniesienia autorskich praw majątkowych na Organizatora 
doszło z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika do udziału w konkursie 
„Edukacja ekologiczna jest sztuką”. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że Organizator nabywa otrzymane egzemplarze utworu na własność, 
nieodpłatnie. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swoich wszelkich autorskich praw osobistych do 
Utworu, w tym w zakresie autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub 
pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz 
jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz upoważnia Organizatora do ich wykonywania 
w pełnym zakresie. 

7. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w momencie tworzenia niniejszego 
regulaminu pola eksploatacji związanego z korzystaniem z dzieła, Uczestnik zobowiązany będzie 
w terminie 7 dni od złożenia przez Organizatora pisemnego oświadczenia przenieść na 
Organizatora prawa na wskazanym polu eksploatacji. 

8. Uczestnik nie może udzielać licencji lub przekazywać praw autorskich majątkowych do Utworu na 
jakimkolwiek polu eksploatacji osobie trzeciej. 

 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
Czytelny podpis Uczestnika  Miejsce i data 
 
 
w imieniu Organizatora: 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
czytelny podpis Miejsce i data 


