Prohlášení zákonného zástupce autora díla
Žák - Autor:
Jméno a příjmení:……………………..,…………………………..
Datum narození: …………………………….. ……………………(dd.mm.rrrr)
Základní škola, třída:…………………………………………………………… tř.. ……….
(dále jen „Autor“)
Název obrázku/ stolní hry Autora: ......................................................... (dále jen „Dílo“)
Já, níže podepsaný jako zákonný zástupce Autora Díla tímto prohlašuji, že souhlasím
-

s pravidly soutěže vyhlášené Ministerstvem zemědělství „Voda pro všechny“
u příležitosti Světového dne vody 2019 (dále jen „Soutěž“);

-

s účastí mého/mojí syna/dcery/…………………………………………, jako Autora Díla,
případě jako spoluautora Díla s ....................................................................................
v této Soutěži;

-

s udělením bezúplatného a nevýhradního oprávnění Ministerstvu zemědělství
k výkonu veškerých majetkových práv Autora k Dílu, a to pro všechny v úvahu
přicházející způsoby užití Díla bez jakéhokoliv omezení, tedy zejména pokud jde
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití (dále jen „Licence“);

-

zejména s tím, aby Ministerstvo zemědělství Dílo reprodukovalo, publikovalo,
upravovalo, pozměňovalo, zahrnovalo do jiných děl;

-

aby Dílo v původní či upravené podobě bylo využíváno Ministerstvem zemědělství k
propagačním a reklamním účelům ve všech formách (papírové i elektronické)
s využitím všech komunikačních kanálů a technologií a

-

aby Ministerstvo zemědělství mohlo udělit bez dalšího sublicenci k Licenci.

Dále potvrzuji, že
-

nemám výhrad k účasti Autora v uvedené Soutěži;

-

z užívání či neužívání Díla, resp. využití či nevyužití Licence, Ministerstvem
zemědělství ČR mně, Autorovi ani nikomu jinému nevznikly a nevznikají žádné
nároky, tedy ani nároky na odměnu či dodatečnou odměnu.

-

pokud budu užívat Dílo či umožním jeho užívání druhým, např. licenčně, tak budu
dbát o to, aby užití Díla či umožnění jeho užívání druhými nebylo a ani se nemohlo
dostat do rozporu s dobrými mravy;

-

se vzdávám jménem svým i Autora nároku na vrácení Díla.

Toto prohlášení činím bez ohledu na to, zda Autor vyhraje některou z cen.
V …………………. dne ………………..2019
.....................................................................................
Jméno a podpis zákonného zástupce žáka – Autora Díla

