
Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE ZESPOŁU 

 
1. Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin warsztatów architektonicznych dotyczących 

zaprojektowania i realizacji przestrzeni „Living Zone” dla Festiwalu „One Caucasus” w 
Tserkavi w Gruzji, w sierpniu 2016 roku. Oświadczam/y, że zgłaszamy pracę w treści i 
formie zgodnej z Regulaminem. 

2. Oświadczamy, że przysługują nam pełne prawa autorskie do pracy zgłoszonej w 
Warsztatach,  praca ta jest wolna od wad prawnych i nie jest obciążona jakimikolwiek 
prawami osób trzecich. 
W przypadku ujawnienia niezgodności ze stanem faktycznym niniejszego oświadczenia 
zobowiązujemy się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób 
trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób oraz zwrotu Organizatorowi lub wszelkich 
uzasadnionych kosztów, które Organizator poniósł w związku z tymi roszczeniami. 

3. Oświadczamy, że żadna z osób uczestniczących z naszej strony w opracowaniu zgłaszanej 
pracy nie pozostaje w zawodowych lub rodzinnych relacjach zależności z członkami jury 
lub w innych istotnych relacjach zależności z nimi mogących prowadzić do konfliktów 
interesów zagrażających bezstronności i neutralności ich działań lub wypowiedzi. 

4. Oświadczamy, że przenosimy na Organizatora prawo własności egzemplarza pracy 
zgłaszanej do I etapu Warsztatów, a w przypadku zakwalifikowania do II etapu Warsztatów 
przeniesiemy na Organizatora prawo własności do wszystkich egzemplarzy i nośników 
pracy, które są wymagane Regulaminem Warsztatów.  

5. Oświadczamy, że przenosimy na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do 
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z pracy zgłoszonej w I etapie 
Warsztatów oraz – w przypadku zakwalifikowania do II etapu – pracy przygotowanej w II 
etapie Warsztatów, z możliwością przekazania tych praw osobom trzecim. Przeniesienie 
praw dotyczy wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Oświadczamy, że udzielamy Organizatorowi prawa do zezwalania na korzystanie z 
autorskich praw zależnych, a w szczególności do sporządzania opracowań całości lub 
części pracy, tłumaczenia, przeróbek i adaptacji. Korzystanie z praw zależnych dotyczy 
wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a Organizator może korzystać z tego prawa wspólnie lub 
niezależnie od siebie. 

7. Oświadczamy, że w przypadku zakwalifikowania do II etapu Warsztatów zawrzemy z  
Organizatorem umowę na wykonanie pracy II etapu Warsztatów, w zakresie i na 
warunkach określonych w Regulaminie Warsztatów chyba, że zawarcie umowy stanie się 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zespołu. 
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