Załącznik nr 1
Obowiązująca identyfikacja kolorystyczna CH PORT ŁÓDŹ
Wymaga się, aby Uczestnik konkursu w projekcie uniformu wykorzystał żółty kolor o
numerze RGB:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Nowy UNIFORM PRACOWNIKA CH PORT ŁÓDŹ
Wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu
projektu uniformu:

całości praw majątkowych do

...................................................................
miejscowość i data
...................................................................
Numer uczestnika (wypełnia organizator)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a, ....................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego Oświadczenie)

oświadczam, że złożony przeze mnie projekt uniformu, w konkursie organizowanym
przez firmę pod nazwą Adam Kaczmarz reprezentowaną przez właściciela Adama
Kaczmarz z siedzibą w Łodzi, Pomorska 70/81, 90-224 Łódź, NIP 845 183 65 03 jest
mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw
majątkowych i osobistych praw autorskich oraz
nie był zgłoszony do innego
konkursu.
Oświadczam również, że z chwilą wyboru projektu uniformu autorstwa jako
zwycięskiego
1) wyrażam zgodę na:
- nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt uniformu, całości autorskich praw
majątkowych do projektu w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010r. Nr 152, poz. 1016,
z późn. zm.),
- wykorzystanie przez Organizatora projektu uniformu
na wszelkich
polach eksploatacji, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych przy wykonywaniu nabytych autorskich praw majątkowych,
2) zrzekam się pośrednictwa jakichkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
dotyczącego jakichkolwiek praw do projektu uniformu,
3) osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskują i nie będą uzyskiwać autorskich praw majątkowych do
projektu graficznego uniformu,
4) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu
naruszenia przysługujących mu praw autorskich w wyniku korzystania z projektu uniformu,
zobowiązuję się do samodzielnego zaspokojenia tego roszczenia w całości.
.......................................................................
czytelny podpis Uczestnika konkursu

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y ......................................................................................(imię i nazwisko),
oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU NA NOWY UNIFORM
PRACOWANIKA CH PORT ŁÓDŹ i zgadzam się z jego treścią.

....................................................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika Konkursu

