
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY MASKOTEK ARENY GLIWICE 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki, których spełnienie jest konieczne do wzięcia 

udziału w konkursie na zaprojektowanie maskotek Areny Gliwice (dalej jako: Regulamin).  

2. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie oraz opracowanie projektu graficznego maskotek 

Areny Gliwice, który posłuży do produkcji kostiumów oraz gadżetów (dalej jako: Konkurs).  

3. Regulamin stanowi jedyny dokument regulujący zasady udziału w Konkursie.  

4. Organizatorem Konkursu jest Arena Operator Sp. z o.o., adres: ul. Bojkowska 59c, 44 – 100 Gliwice.  

5. Koordynatorami Konkursu są Ewa Hirsch oraz Agnieszka Serdyńska.  

6. Osoba, która zgłosi chęć udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym Regulaminie, staje 

się jego uczestnikiem (dalej jako: Uczestnik). Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje wszystkie 

postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uczestnictwo w 

Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne.  

7. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika postanowień Regulaminu będzie podstawą do jego 

dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie lub odmowy wydania mu Nagrody.  

8. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały okres jego trwania w formie elektronicznej na stronie 

internetowej pod adresem www.arenagliwice.com oraz w formie papierowej w siedzibie 

Organizatora Konkursu przy ulicy Akademickiej 50 w Gliwicach.  

9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(tekst jednolity: Dz.U.z2019 z 2020 r., poz. 847,zpóźn. Zm2094.), albowiem jego wynik nie zależy od 

przypadku.  

10. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu oraz dane do kontaktu znajdują się na stronie 

internetowej www.arenagliwice.com  

 

§2 MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 274.04.2022 roku i trwa do 1015.065.2022 roku. 3  

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty.  

2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie 

ukończyła 18 rok życia, stale zamieszkuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych.  

http://www.arenagliwice.com/


3. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do grafików, projektantów, studentów i absolwentów 

Akademii Sztuk Pięknych oraz uczniów szkół i uczelni wyższych o profilu artystyczno-plastycznym.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu musi złożyć oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu), w 

którym m.in. potwierdzi, iż jest twórcą przesłanego projektu, a jego praca nie narusza praw 

osób trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami 

określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej jako: Zgłoszenie).  

6. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie jeden projekt. W przypadku przesłania przez 

Uczestnika więcej niż jednej pracy, pod uwagę będzie brana pierwsza nadesłana przez niego praca.  

7. Prace mają być realizowane indywidualnie.  

8. Wyłonione podczas Konkursu projekt staje się własnością Organizatora Konkursu, który może 

je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia, na każdym etapie Konkursu, każdego 

przesłanego przez Uczestnika projektu niezgodnego z Regulaminem. 

 

§4 CELE ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego Maskotek, które będą elementem 

wspierającym działania promocyjne Areny Gliwice.  

2. Maskotki, które powstaną na podstawie zwycięskiego projektu będzie pełniły rolę promocyjną, 

informacyjną oraz rozrywkową podczas wydarzeń odbywających się w Arenie Gliwice. Mogą również 

zostać wykorzystane do stworzenia materiałów promocyjnych w tym: animacji, filmów informacyjno-

promocyjnych oraz gadżetów, które będą dystrybuowane na najważniejszych wydarzeniach w Arenie 

Gliwice. 

3. Prace konkursowe podlegające ocenie muszą zostać wykonane za pomocą dowolnej techniki 

grafiki komputerowej i przesłane w formie elektronicznej. Maskotki musi być projektem graficznym, 

który będzie mógł zostać wykorzystany do różnych form promocji, zarówno w formie graficznej, jak 

również do produkcji gadżetów. Projekt Maskotek musi posiadać możliwość wykorzystania zarówno 

jako realnego gadżetu, jak i w materiałach wideo oraz animacji.  

4. Projekt musi zawierać dwie składowe: projekt maskotki płci żeńskiej oraz projekt maskotki płci 

męskiej; przy czym istnieje dowolność formy maskotki z zastrzeżeniem iż korpus musi zachować 

kształt ludzki, by pozostawić możliwość umieszczenia na nim koszulki typu t-shirt. 

5. 

Prace konkursowe należy przesłać na adres: aserdynska@arengliwice.com do dnia 10.06.2022 roku 

Prace konkursowe należy przesłać na adres: aserdynska@arengliwice.com do dnia 10.06.2022 roku 

6. Do zgłaszanego projektu należy dołączyć następujące dokumenty stanowiące Załączniki do 

niniejszego Regulaminu: Załącznik nr 1 „Oświadczenie”, Załącznik nr 2 „Charakterystyka pracy” oraz 

Załącznik nr 3 „Formularz zgłoszeniowy”. W przypadku, gdy uczestnik nie dołączy ww. dokumentów, 

praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu. 

7. Prace złożone po terminie wskazanym w § 4 ust. 5 nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.  



8. Projekt powinien charakteryzować się oryginalnością oraz identyfikować się z działalnością Areny 

Gliwice.  

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową z przesłanych przez 

Uczestników Zgłoszeń, w skład której wchodzą Agnieszka Serdyńska (specjalista ds. komunikacji 

Arena Operator), Ewa Hirsch (event manager Arena Operator), Aleksandra Rajchel (kierownik zespołu 

eventowego Arena Operator) (dalej jako: Komisja Konkursowa).  

2. Nadesłane Zgłoszenia zawierające Projekt zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą 

gromadzone oraz przechowywane przez Organizatora Konkursu.  

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 13.06.2022 roku.  

4. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny nadesłanych prac pod kątem ich 

oryginalności, pomysłowości oraz kreatywności, a także pod względem nawiązania do działalności 

Areny Gliwice, w tym do tematyki branży rozrywkowej. Komisja Konkursowa dokonuje także 

sprawdzenia zgodności Projektu z niniejszym Regulaminem.  

5. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż w dniu 20.06.2022 roku za 

pośrednictwem strony internetowej Areny Gliwice oraz serwisu społecznościowego Facebook, na 

których zostanie umieszczona informacja dotycząca zwycięzcy, nagrody oraz nagrodzonej pracy.  

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w Konkursie telefonicznie bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, bezdyskusyjna i nie podlega odwołaniu, z 

zastrzeżeniem uprawnień laureata Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

 

§6 NAGRODA 

1. W Konkursie przewidziana jest wyłącznie nagroda główna dedykowana zwycięzcy. Nagroda główna 

to nagroda finansowa opiewająca na kwotę 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto (dalej jako: 

Nagroda) oraz nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody głównej która nie zostanie wydana 

laureatowi, ale pobrana na poczet zryczałtowanego podatku  od nagrody głównej, zgodnie z  art. 30 ust. 1 

pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. Nagroda zostanie przyznana laureatowi Konkursu przez Komisję Konkursową za pośrednictwem 

przelewu bankowego, na konto bankowe podane przez zwycięzcę.  

3. Nagroda zostanie wypłacona zwycięzcy po zawarciu umowy o przeniesienie na Organizatora 

majątkowych praw autorskich do wybranego przez Komisję Konkursową Projektu. Nagroda główna 

zostanie przelana na konto zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania wspomnianej 

umowy.  

 

§7 REKLAMACJE 

1. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników w terminie 7 

dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy.   



2. Reklamacje w formie pisemnej powinny zostać przesłane na adres e-mailowy: 

aserdynska@arengliwice.com.pl i zatytułowane –„Konkurs na projekt graficzny Maskotki Areny 

Gliwice - reklamacja”.  

3. Wszystkie reklamacje złożone po upływie wskazanego terminie nie będą podlegać rozpoznaniu.  

4. W zgłaszanej reklamacji powinny znajdować się następujące dane: imię i nazwisko, adres 

korespondencyjny osoby wnoszącej reklamację oraz podanie powodu reklamacji.  

5. Ewentualne reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od 

dnia ich dostarczenia.  

6. Uczestnik Konkursu wnoszący reklamację zostanie poinformowany na piśmie o sposobie 

załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator Konkursu informuje, iż 

Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu: 

Arena Operator Sp. z o.o., adres: ul. Bojkowska 59c, 44 – 100 Gliwice.  

2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, by móc wziąć udział w 

Konkursie, a także otrzymać Nagrodę – konsekwencją odmowy podania swoich danych osobowych 

będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie lub otrzymania Nagrody.  

3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji 

oraz w przypadku zwycięzców w celu wydania nagród, a podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

4. Administrator będzie przetwarzał następujący dane osobowe Uczestnika:  

• imię i nazwisko;  

• datę urodzenia;  

• adres korespondencyjny;  

• numer telefonu;  

• numer rachunku bankowego  

oraz dane niezbędne na potrzeby dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu 

zryczałtowanego podatku od nagród (PESEL, adres stałego zamieszkania) - w przypadku Zwycięzcy 

Konkursu.  

5. Z Administratorem można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych na dwa sposoby:  

• listownie na adres: Arena Operator, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice  



• elektronicznie na adres e-mailowy: biuro@arenagliwice.com 

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje nieograniczone prawo do wglądu w udostępnione przez siebie 

dane osobowe, w każdej chwili mogą żądać ich uzupełnienia, zaktualizowania, czasowego 

ograniczenia ich przetwarzania bądź usunięcia, a także otrzymania ich kopii.  

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez 6 miesięcy licząc od dnia 

zakończenia Konkursu, natomiast dane osobowe zwycięzców Konkursu przez okres 5 lat licząc od 

końca roku, w których zakończył się Konkurs. 

9. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu, Administrator nie będzie podejmował decyzji 

opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby 

wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć.  

 

§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorowi Konkursu 

nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie licencji na wykorzystywanie 

Projektu przesłanego przez niego w Zgłoszeniu do Konkursu pracy na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w dniu przesłania przez niego Zgłoszenia do Konkursu, a w szczególności:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu, w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

kostiumu maskotek; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w pkt 1 - wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

d. wykorzystanie Projektu w celach promocyjnych, wizerunkowych oraz marketingowych.  

2. Za moment udzielenia licencji wskazanej w § 9 ust. 1 Regulaminu uważa się moment, kiedy 

Zgłoszenie dotrze do Organizatora Konkursu.  

3. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie równocześnie oświadcza, iż:  

a. jest autorem przesłanej pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, a praca została przez niego wykonana samodzielnie; 

b. nie przyznał innej osobie, poza Organizatorem Konkursu, licencji uprawniającej do korzystania z 

pracy przesłanej w Zgłoszeniu;  

c. Zgłoszenie nie zawiera treści naruszających prawo lub będących niezgodnymi z dobrymi 

obyczajami, w szczególności nie zawiera ono treści naruszających prawa osób trzecich oraz 

nawołujących do przemocy, nietolerancji. Zgłoszenie nie zawiera wulgaryzmów ani treści 

reklamowych podmiotów trzecich.  

d. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu wypełnienia 

oświadczenia niezgodnie z prawdą oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od 

odpowiedzialności, o których mowa w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  



4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się dodatkowo do podpisania umowy przenoszącej autorskie 

prawa majątkowe, jak i związane z nimi prawa zależne, do przesłanego Projektu na Organizatora 

Konkursu, na wszystkich polach eksplantacji znanych w momencie zawarcia takiej umowy, a w 

szczególności:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu, w tym wytwarzanie określoną techniką kostiumów 

maskotek  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w pkt 1 - wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

d. wykorzystanie Projektu w celach promocyjnych, wizerunkowych oraz marketingowych.  

5. Z chwilą przejścia praw autorskich Projekt staje się własnością Organizatora Konkursu.  

6. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji 

wskazanej w § 9 ust. 1 Regulaminu, jak i Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.  

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, 

zobowiązując się do poinformowania o nich za pośrednictwem strony internetowej: 

www.arenagliwice.com oraz portalu społecznościowego Facebook. Wprowadzone zmiany w 

Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu.  

2. Prawo właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem będzie stanowić 

prawo polskie.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym momencie bez 

wskazania przyczyny.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zostaną zastosowane adekwatne 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania informacji o Konkursie.  

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 



  

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………………………..,  

                                                                                                            (imię i nazwisko)  

oświadczam, iż:  

• zapoznałem się z Regulaminem do Konkursu na projekt graficzny maskotek Areny Gliwice, w pełni 

akceptuję zawarte w nim warunki oraz postanowienia, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania; 

• jestem autorem przesłanego w Zgłoszeniu projektu; przesłane przeze mnie Zgłoszenie nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i 

wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń;  

• nadesłana przeze mnie praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie;  

• udzielam licencji na wykorzystanie pracy przesłanej w Zgłoszeniu zgodnie z postanowieniami §9 ust. 

1 Regulaminu;  

• w razie wygranej w Konkursie, zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

Projektu zgodnie z §9 ust. 4 Regulaminu, której to wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu;  

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej dla 

potrzeb reklamowych oraz w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 (podpis autora pracy)  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

C H A R A K T E R Y S T Y K A   P R A C Y 

(opis projektu graficznego, objaśnienie ukrytego znaczenia symboli/kolorów, uzasadnienie swojego 

wyboru)  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………  

(podpis autora pracy)  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  

 

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I O W Y  U C Z E S T N I K A  K O N K U R S U  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

 

DATA URODZENIA  

 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY  

 

 

ADRES E-MAIL  

 

 

NUMER TELEFONU 

 

WŁAŚCIWOŚĆ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………  

(podpis autora pracy) 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu  

 

UMOWA PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

 

zawarta w dniu ………………….. roku w Gliwicach (dalej jako: Umowa)  

pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dalej również jako: Arena Gliwice 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………a, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dalej również jako TWÓRCA zwanych łącznie Stronami lub osobno Stroną.  

Zważywszy, że:  

1. Twórca zgłosił się jako uczestnik Konkursu na projekt graficzny maskotek (dalej: utwór lub projekt) 

Areny Gliwice przesyłając Zgłoszenie zgodnie z Regulaminem Konkursu dalej jako: Regulamin);  

2. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się ze wszystkimi Zgłoszeniami spełniającymi warunki 

wskazane w Regulaminie, wybrała pracę Twórcy jako pracę zwycięską;  

3. Twórca, wobec wygrania Konkursu i celem otrzymania Nagrody Głównej, wyraził zgodę na 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na Arenę Gliwice; Strony zawierają Umowę o 

następującej treści:  

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Twórca oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych jest twórcą dzieła – projektu graficznego maskotek Areny Gliwice, której 

przedstawienie stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (również jako: Projekt).  

2. Twórca oświadcza, że Projekt został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania 

cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać 

prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy.  

§ 2 PRAWA AUTORSKIE 

1. Z momentem przekazania Projektu i jego przyjęcia przez Arenę Gliwice, Twórca przenosi na Arenę 

Gliwice autorskie prawa majątkowe do Projektu, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i 

terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a w 

szczególności:  

a. wyłącznego używania i wykorzystania Projektu we wszelkiej działalności Areny Gliwice, w tym 

działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej prowadzonej przez Arenę Gliwice i podmiotów 

przez Arenę Gliwice wskazanych;  



b. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególności: graficznymi, 

fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, 

audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi;  

c. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,  

d. publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach, spotkaniach, 

szkoleniach i konferencjach realizowanych przez Arenę Gliwice i podmioty działające na 

rzecz Areny Gliwice;  

e. odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji wszelkimi technikami odtworzeń, nadań i 

remisji;  

f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Projektu;  

g. wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania Projektu w Internecie, 

rozpowszechniania we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, 

telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

h. publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia Projektu,  

i. do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, 

j. zarejestrowania Projektu jako znaku towarowego.  

2. Celem uniknięcia wątpliwości, za moment przekazania Projektu uważa się moment wejścia w życie 

niniejszej Umowy. Za moment przyjęcia Projektu przez Arenę Gliwice uznaje się moment jego 

przekazania.  

3. Twórca przenosi na Arenę Gliwice prawa do ingerowania w strukturę Projektu, dokonywania 

zmian, przeróbek, opracowań, adaptacji, tłumaczeń i wykonywania względem Projektu praw 

zależnych.  

4. Arenie Gliwice przysługuje wyłączne prawo do zarejestrowania dzieła w charakterze znaku 

towarowego (w całości lub we fragmentach) w Urzędzie Patentowym RP oraz w innych urzędach 

dokonujących rejestracji znaków towarowych.  

5. Jedynie po stronie Areny Gliwice leży prawo do publikowania i wykorzystywania Projektu.  

6. Twórca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Projektu, w tym w 

szczególności:  

a. oznaczenia Projektu swoim nazwiskiem lub pseudonimem;  

b. nienaruszalności treści i formy Projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania;  

c. decydowania o pierwszym udostępnieniu Projektu publiczności;  

d. nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu.  

7. Twórca upoważnia Arenę Gliwice do wykonywania autorskich praw osobistych do Projektu, w tym 

do: rozpowszechniania dzieła bez wskazywania jego autorstwa; do oznaczania dzieła i decydowania o 

jego oznaczaniu; prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu; do wykonywania 

nadzoru autorskiego; ingerowania w integralność dzieła.  



8. Twórca oświadcza, że Projekt, do którego prawa są przenoszone niniejszą Umową, nie jest 

obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.  

9. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące przerabiania i publikowania 

Projektu.  

§ 3 NAGRODA 

1. Strony postanawiają, że z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych określonych w 

niniejszej Umowie Twórca otrzyma Nagrodę główną wskazaną w Regulaminie, w wysokości 2 000 

(słownie: dwa tysiące) złotych brutto.  

2. Przed wydaniem nagrody Arena Gliwice pobierze 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o 

którym mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1426).  

3. W związku z otrzymaniem przez Twórcę Nagrody głównej, Twórca oświadcza, iż zrzeka się 

wszelkich roszczeń dotyczących Projektu, wykorzystanych nośników i materiałów oraz przeniesienia 

praw do niego na wszystkich polach eksploatacji wraz z prawami zależnymi.  

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z datą zawarcia.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm. ) oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku sporów wynikających z treści niniejszej Umowy, właściwy będzie sąd właściwy dla 

strony pozwanej.  

6. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że jest właściwie upoważniona, ma prawo i pełną zdolność 

do zawarcia, sporządzenia i należytego wykonania niniejszej Umowy oraz innych dokumentów i 

oświadczeń w niej przewidzianych.  

7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej Umowy.  

8. Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednym dla każdej ze Stron.  

 

Podpisy Stron:  

Arena Gliwice 

Data: ……………………………………………………….  

Podpis: ……………………………………………………. 

Imię i nazwisko: .………………………………………  

 

 

 

TWÓRCA  

Data: ………………………………………………………  



Podpis: ……………………………………………………  

Imię i nazwisko: .……………………………………… 


