
    Vyhlásenie – príloha č. 2 
 
Meno a priezvisko účastníka súťaže: …………………………………………………………………… 
 
Súhlasím s účasťou vyššie uvedeného dieťaťa na výtvarnej súťaži „Vyšehradská štvorka – V4“ 
a vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s Pravidlami výtvarnej súťaže „Vyšehradská štvorka – V4“, ktoré 
prijímam a zaväzujem sa dodržovať ich ustanovenia. 
 
Vyhlasujem, že súťažnú prácu zaslanú do výtvarnej súťaže „Vyšehradská štvorka – V4“ vytvoril 
samostatne účastník súťaže. Zároveň vyhlasujem, že vyššie uvedené súťažné dielo neporušuje autorské 
práva v zmysle autorského zákona ani osobné práva chránené občianskym zákonníkom. V prípade 
porušenia budem voči tretím stranám niesť výhradnú zodpovednosť. 
 
Vyhlasujem, že prevádzam na poľský štát – Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky – 
v rozsahu, ktorý nie je obmedzený akýmikoľvek právami tretích osôb: 
 
1. Vlastnícke autorské práva k súťažnej práci v nasledujúcich oblastiach použitia: 
a) záznam a spracovanie pomocou akejkoľvek techniky na akomkoľvek informačnom nosiči 
v ľubovoľnom počte kópií, 
b) reprodukcia akoukoľvek technikou na akomkoľvek informačnom nosiči v ľubovoľnom počte kópií, 
c) distribúcia originálu a kópií, na ktorých bola súťažná práca zaznamenaná, ich prenájom, vypožičanie 
a darovanie, 
d) uloženie do pamäte počítača, na sieť internet a intranet, 
e) verejné používanie, výstava, vysielanie, reprodukcia pomocou akejkoľvek techniky, 
f) sprístupňovanie diela verejnosti (napr. prostredníctvom televízie a ďalších médií), 
g) vykonávanie úprav, 
h) využitie práce ako celku alebo jej ľubovoľnej časti. 
 
2. Zákon umožňuje poskytnúť sublicenciu k súťažnej práci v oblastiach využitia uvedených v bode 1. 
 
Vyhlasujem, že prevod práv duševného vlastníctva k súťažnej práci a právo udeliť sublicenciu k nemu 
je časovo a územne neobmedzené. Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky môže súťažné 
práce využívať na celom svete vo všetkých médiách, vo všetkých oblastiach využitia uvedených vyššie, 
a to po celú dobu trvania práv duševného vlastníctva. Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky 
má právo poskytovať licencie k využívaniu súťažnej práce tretím osobám podľa nich špecifikovaných 
podmienok, ako aj prevádzať práva duševného vlastníctva k súťažnej práci, a tiež právo udeliť 
sublicenciu k súťažnej práci tretím osobám. Týmto sa zaväzujem, že si voči Ministerstvu zahraničných 
vecí Poľskej republiky nebudem uplatňovať žiadne nároky týkajúce sa spôsobu využitia súťažnej práce. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Dátum a podpis zákonného zástupcu účastníka súťaže 


