Oświadczenie o przekazaniu praw do Dzieła
1. Ja niżej podpisana/ny przekazuję Teatrowi autorskie prawa majątkowe do powstałych
podczas ZAPOWIEDZI WESELNYCH Z AGNIESZKĄ OLSTEN I PAWŁEM ALTHAMEREM NA
BRÓDNIE W DNIU 4 LIPCA 2020 r. efektów działań plastycznych (dalej: Dzieło), na terytorium
całego świata i bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili
podpisania oświadczenia polach eksploatacji, w szczególności:
1.

utrwalanie i zwielokrotnianie Dzieła i ich egzemplarzy oraz opracowań Dzieła i ich
egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną,
fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w
tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych,
metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych,
cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD
(bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na
format), twardych dyskach, pamięciach masowych,

2.

wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym internetu, extranetu, sieci
wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym
w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym
komputera,

3.

rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu w postaci fascykułów,
najem, dzierżawa, użyczanie, udostępnianie w innych formach, dzieła i ich egzemplarzy
oraz opracowań dzieła i ich egzemplarzy utrwalonych i zwielokrotnionych każdą
techniką, w szczególności określoną w ppkt 2 powyżej, i przy zastosowaniu każdej
techniki udostępniania, w szczególności określonej w ppkt 3 powyżej,

4.

eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych
produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych,
prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach włókienniczych, plastikowych,
metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising),

5.

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach
dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub
nieodpłatnych,
w szczególności video on demand, pay-per-view,
dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz
jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych
z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i/lub urządzeń (m.in. telefonów
stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych,
a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS
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itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
6.
7.

nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej
przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,

8.

korzystanie z dzieła oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we
wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji,
radiu, Internecie,

9.

na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest
konieczne dla pełnego korzystania z dzieła, oraz ich opracowań na polach eksploatacji
określonych we wszystkich powyższych punktach.

2. Wyrażam zgodę na wprowadzanie przez Teatr wszelkich zmian do Dzieła, w szczególności
na dokonywanie skrótów, opracowań oraz połączenia z innymi utworami w pełnym zakresie
wskazanym w ust. 1 powyżej i na wszystkich polach eksploatacji tam wymienionych.
3. Teatrowi przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków
wynikających z Oświadczenia, w tym m.in. nabytych autorskich praw majątkowych i innych
zgód i zezwoleń, udzielonych Teatrowi zgodnie z Oświadczeniem.
4. Oświadczam, że w przypadku wykształcenia się po podpisaniu Umowy nowych pól
eksploatacji Dzieła, zobowiązuję się przenieść na Teatr, autorskie prawa majątkowe do
Dzieła, na nowych polach eksploatacji, w zakresie co najmniej takim, jak określony jest w
Oświadczeniu. Przeniesienie praw, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi
z chwilą złożenia oświadczenia przez Teatr.
5. W czasie wykonania Dzieła zobowiązuję się stosować do obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Oświadczam, że posiadam wystarczającą wiedzę,
by Dzieło wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z
2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
organizacji i realizacji widowisk (Dz.U. z 2016 r., poz. 1814).
6. Zobowiązuję się wykonywać profilaktyczną opiekę zdrowotną na własny rachunek.

___________________
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