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Załącznik nr 6 

 

Wykorzystanie prac: 

 

1. Przedstawione prace winny stanowić oryginalną twórczość osób biorących udział   w Projekcie, 

nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich  (np. wykorzystanie zdjęć bez 

zgody autora). Przedstawione prace nie mogą stanowić świadomego plagiatu, być kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych utworów bez podania źródła w myśl zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). W przypadku materiałów 

kopiowanych prezentowane i umieszczane treści winny zawierać odpowiednią bibliografię. 

 

2. Uczestnicy, poprzez udział w Projekcie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele 

związane z organizacją, przebiegiem, promocją Projektu oraz wieloletnim projektem cyklicznym 

„Oblicza Dialogu” lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II  w Krakowie. 

 

3. Autorzy zgłoszonych do Programu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana 

Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z 

poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie 

od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 

udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do 

określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do 

wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 

promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 

działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 

udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, 

korzystanie z nowych wersji opracowań w sposób określony powyżej. 

 

 

 


