Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do nazwy zgłoszonej na
konkurs na nazwę dla lokalu gastronomicznego
serwującego posiłki wegetariańskie i ryby
przy ul. Biskupa 38-40 w Żorach
Zawarta w Żorach w dniu … pomiędzy:
…
zwanym dalej Autorem,
a
…
zwanym dalej Organizatorem,
o następującej treści:
Zważywszy, że:
1. Autor uczestniczył w konkursie na nazwę lokalu gastronomicznego, przy ul. Biskupa
38-40 w Żorach organizowanym przez Organizatora, na zasadach opisanych
w Regulaminie konkursu.
2. Autor, zgodnie z Regulaminem, w przypadku wybrania zaproponowanej przez niego
nazwy, zobowiązał się przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nazwy.
Strony postanawiają zawrzeć Umowę następującej treści:
§1
1. Autor oświadcza, że z chwilą zawarcia umowy przenosi na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do nazwy stanowiącej przedmiot konkursu.
2. Przeniesienie praw autorskich do nazwy na Organizatora, następuje bez wynagrodzenia
(nieodpłatnie).
3. Autor oświadcza, iż przyznana mu nagroda wyczerpuje wszelkie jego roszczenia wobec
Organizatora z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nazwy.
§2
1. Autor oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą nazwy.
2. Autor zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe
autorskie prawa do nazwy.
3. Autor oświadcza, że w odniesieniu do przenoszonych na Organizatora autorskich
majątkowych praw do nazwy, nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z nazwy,
zarówno w postaci przedstawionej Organizatorowi konkursu, jak i zmodyfikowanej.
Autor zobowiązuje się nie obciążać autorskich praw majątkowych do nazwy.
4. Autor zrzeka się nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Organizatora wykonywania
osobistych autorskich praw do nazwy.

5. Autor oświadcza, że nazwa oraz związane z nimi autorskie prawa majątkowe,
nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, w szczególności
oświadcza, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich. Autor potwierdza,
iż z chwilą podpisania umowy, nie przysługuje mu prawo do składania jakichkolwiek
oświadczeń i dokonywania jakichkolwiek rozporządzeń i obciążeń wyżej opisanych
autorskich majątkowych praw do nazw.

§3
1. Autor oświadcza, iż na warunkach wskazanych w § 1 i 2, pełnia autorskich praw
majątkowych do nazwy przysługuje Organizatorowi, w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalania,
a) korzystania,
b) rozpowszechniania,
c) modyfikacji,
d) dostosowania,
e) zwielokrotniania,
f) trwałego powielania i trwałego zwielokrotniania wszelkimi metodami i technikami,
g) wprowadzania do obrotu,
h) wprowadzania do pamięci komputera,
i) publikowania i publicznego odtwarzania,
j) wystawiania,
k) wyświetlania,
l) odtwarzania,
m) dzierżawy, najmu, użyczania,
n) udzielania licencji na wykorzystanie,
o) wykorzystania w publikacjach nadanych w postaci wizji przy użyciu wszelkich
środków przekazu,
p) sprzedaży.
2. Strony ustalają, iż z chwilą podpisania umowy wyłącznym dysponentem autorskich praw
majątkowych do nazwy jest Organizator.
§4
Strony ustalają, że Organizator w przypadku uchybienia przez Autora warunkom
i zobowiązaniom opisanym w niniejszej umowie, będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania.

§5
Autor wyraża zgodę na publikację danych osobowych przez Organizatora, w celu ogłoszenia
zwycięzcy konkursu na nazwę lokalu gastronomicznego.
§6
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§7
Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających
z niniejszej umowy sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Autor

Organizator

