Załącznik nr 3 do Regulaminu 
	Konkursu Stypendialnego „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”
				

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do konkursu stypendialnego „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” z dziedziny literatura                          i przysługują mi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania pracą. 
	Oświadczam, że udzielam TVP S.A., na zasadach wyłączności, prawa do  korzystania i rozporządzania zgłoszoną do konkursu pracą, w całości i/lub we fragmentach dowolnie wybranych przez TVP S.A. – nieograniczonego w  czasie i przestrzeni  w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz realizacji audycji związanych z konkursem „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka?” oraz zezwalam na wykonywanie autorskich praw zależnych.
	Udzielenie praw, o których mowa powyżej,   obejmuje następujące pola eksploatacji:
        3.1. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;

       3.2. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 -
       wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;

       3.3. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
a)  wszelkie nadawanie i remitowanie audycji zrealizowanej z wykorzystaniem pracy, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
b) wszelkie publiczne udostępnianie audycji lub materiału zrealizowanego z wykorzystaniem pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.a),
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

	Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (wizerunku dziecka) w celu promocji konkursu stypendialnego TVP S.A. oraz produkcji, emisji i promocji audycji telewizyjnej związanej z konkursem  TVP S.A.  - Dolina Kreatywna 
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