REGULAMIN
Konkursu „Kartka wakacyjna dla ulubionego bohatera Disneya”

§1
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu
„Kartka wakacyjna dla ulubionego bohatera Disneya” za pośrednictwem placówek Szkoły Języków
Obcych ProfiLingua (zwanego dalej „Konkursem”).
§2
1. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i
921 Kodeksu cywilnego jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z
siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON:
141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł, BDO 000114836 (wpłaconym
w całości), numer telefonu 801 220 555 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak
za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług
telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem
telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi-Lingua
(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być dziecko w wieku od 4 do 8
lat (osoba niepełnoletnia) reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego
będącego pełnoletnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z
Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi
członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni,
małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których
mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu.
§3
1. Konkurs trwa od godziny 9.00 dnia 20.05.2019r. do godziny 18.00 dnia 14.06.2019r. (dalej
„Okres Trwania Konkursu”).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić wszystkie
poniższe warunki łącznie:
2.1. Przygotować dowolną techniką plastyczną kartkę wakacyjną dla ulubionego bohatera
Disneya (dalej „Praca Konkursowa”), oraz
2.2. Zgłosić Pracę Konkursową do udziału w Konkursie przez przedstawiciela ustawowego, w
placówce Szkoły Języków Obcych ProfiLingua nie później niż do wskazanego w ust. 1 powyżej
terminu kończącego Okres Trwania Konkursu wraz z wypełnionym i podpisanym przez
przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu formularzem konkursowym (zwanym dalej
„Formularzem Konkursowym”), zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu, zawierającym oświadczenie przedstawiciela ustawowego o zgodzie na udział
danego Uczestnika w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, oraz w którym
zostaną podane następujące dane:
a) imię i nazwisko dziecka będącego Uczestnikiem
b) wiek Uczestnika
c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika

d) adres e-mail przedstawiciela ustawowego Uczestnika do kontaktów, oraz
2.3. dokonać potwierdzenia zapoznania się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w
Regulaminie poprzez zaznaczenie przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika właściwego
checkboxa umieszczonego w treści Formularza Konkursowego.
3. Niezależnie od powyższego, w ramach Formularza Konkursowego przedstawiciel ustawowy
Uczestnika ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgód marketingowych.
Wyrażenie powyższych zgód marketingowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest
niezbędne w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową.
5. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą Prace Konkursowe. Komisja
konkursowa, oceniająca Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność,
kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają
wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone
Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych
roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa
wyłoni trzech równorzędnych zwycięzców, których prace komisja konkursowa uzna za
najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe spośród wszystkich otrzymanych przez
Organizatora w ramach Konkursu Prac Konkursowych. Dodatkowo komisja konkursowa
przyzna trzy wyróżnienia;
7. Nagrodami w Konkursie dla trzech równorzędnych zwycięzców są vouchery zniżkowe o
wartości 100 zł na roczny kurs Disney English, książka z serii Disney najpiękniejsze filmy oraz
gadgety szkolne Disneya. Nagrodami w formie wyróżnień są książki z serii Disneya.
Dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest przeniesienie przez Uczestnikazwycięzcę Konkursu, reprezentowanego przez swojego przedstawiciela ustawowego, autorskich praw
majątkowych do swojej Pracy Konkursowej w drodze zawarcia umowy zgodnej z wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, może
zostać podpisana przez przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu w wybranej Placówce
ProfiLingua albo na prośbę ww. przedstawiciela ustawowego zostanie wysłana do zwycięskiego
Uczestnika przez Organizatora Konkursu, w terminie uzgodnionym pomiędzy Organizatorem a
przedstawicielem ustawowym zwycięskiego Uczestnika Konkursu, za pośrednictwem poczty
kurierskiej, celem złożenia na niej podpisu przez przedstawiciela ustawowego zwycięskiego
Uczestnika Konkursu. W ten sam sposób ww. umowa podpisana przez przedstawiciela ustawowego
zwycięzcy Konkursu zostanie również odebrana od zwycięskiego Uczestnika Konkursu w przypadku
jej przesłania do zwycięzcy zgodnie ze zdaniem poprzednim.
8. W dniu ogłoszenia wyników konkursu, czyli 26.06.2019r. Organizator skontaktuje się z
przedstawicielami ustawowymi zwycięzców i wyróżnionych Konkursu, przekazując im
informację o przyznaniu nagrody w Konkursie.
9. Przedstawiciele ustawowi zwycięzców Konkursu zostaną także poproszeni o przesłanie drogą
mailową na adres e-mail Organizatora najpóźniej do dnia 01.07.2019r. danych
reprezentowanych przez siebie Uczestników, niezbędnych do wydania nagród, o których
mowa w ust. 7 powyżej, tj. adresu zamieszkania Uczestnika - zwycięzcy Konkursu. Podanie
danych, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
uzyskania nagród w Konkursie.
10. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o
których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Przekazując Pracę Konkursową Uczestnika i Formularz Konkursowy, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt
2.3. Regulaminu, przedstawiciel ustawowy reprezentujący tego Uczestnika gwarantuje, że
Uczestnik ten jest autorem przekazanej Pracy Konkursowej i przysługuje mu pełnia
autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, prawa te nie są obciążone prawami
osób trzecich, a także, że powyższa Praca Konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów
prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.
12. Praca Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie
może naruszać:
a) jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności
autorskich praw majątkowych,
b) dobrych obyczajów,
c) dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:
d) słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
e) treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym,
lub dyskryminujących grupy społeczne.
13. Wydanie zwycięzcy nagrody w Konkursie, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
nastąpi do dnia 05.07.2019r. – pod warunkiem zawarcia nie później niż do dnia 03.07.2019r
umowy o przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu autorskich praw majątkowych do
nagrodzonej Pracy Konkursowej, o której mowa w ust. 7 powyżej. Warunkiem odebrania
nagrody w Konkursie, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jest także złożenie przez
przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu podpisu na protokole odbioru ww.
nagrody.
§4
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników
Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego
jednoczenie ich administratorem, w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz zawarcia umowy na kurs językowy Disney English
ze zwycięskim Uczestnikiem, któremu została przyznana nagroda za zajęcie miejsca w
Konkursie. Za dodatkową dobrowolną zgodą dane będą przetwarzane w celu informowania o
produktach i usługach.
2. Każdej osobie (w tym każdemu Uczestnikowi reprezentowanemu przez swojego
przedstawiciela ustawowego) przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej danych i
ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie,
zanim została wycofana. Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne
pismo na adres siedziby Organizatora lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie
www.profilingua.pl.
3. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 2.3. Regulaminu, w Formularzu Konkursowym oraz danych, o których mowa w § 3
ust. 9 Regulaminu, jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie
oraz uzyskania nagrody w Konkursie.
§5
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia
Konkursu tj. od dnia 20.05.2019r. do dnia 05.07.2019r. (w przypadku reklamacji złożonej za
pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia

osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa.
2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora
pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie
pisemnej - z dopiskiem: „Konkurs”- placówka Szkoły Języków Obcych ProfiLingua.
3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie
listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub, odpowiednio, drogą
mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w
reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację
ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.

§6
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej WWW pod adresem disneyenglishkursy.pl, w
Placówce ProfiLingua oraz w siedzibie Organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Kartka wakacyjna dla ulubionego bohatera Disneya placówka Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w…………………………. przy……………………………….
Wzór Formularza Konkursowego

Formularz Konkursowy

w ramach Konkursu plastycznego Kartka wakacyjna dla ulubionego bohatera Disneya
przeprowadzanego za pośrednictwem placówki Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w
…………………………..przy ul……………………… ” (dalej „Konkurs”), którego organizatorem jest spółka pod
firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05
292, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880zł (wpłaconym w całości), BDO 000114836 (dalej
zwana „Organizatorem” lub „WSiP”).
•

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego syna/mojej córki/mojego
podopiecznego________________________________________________________(dalej
„Uczestnik”).

Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu (dalej „Regulamin”). Mam
świadomość, że dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest przeniesienie
przez Uczestnika- zwycięzcę Konkursu, reprezentowanego przez swojego przedstawiciela
ustawowego, autorskich praw majątkowych do swojej pracy konkursowej w drodze zawarcia umowy
zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Mam także świadomość, że zgodnie z
§ 3 ust. 11 Regulaminu, przekazując pracę konkursową mojego syna/mojej córki/mojego
podopiecznego (Uczestnika) oraz niniejszy Formularz Konkursowy, gwarantuje, że Uczestnik jest
autorem przekazanej pracy konkursowej i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i
majątkowych do tej pracy, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a także, że powyższa
praca konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób
trzecich.

1. Imię i nazwisko Uczestnika*
2. Wiek Uczestnika *
3. Imię i nazwisko przedstawiciela
ustawowego Uczestnika *
4. Adres e-mail przedstawiciela
ustawowego Uczestnika do kontaktów*
5. Numer telefonu przedstawiciela
ustawowego Uczestnika

* Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1—4 powyżej, jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie.

Zgody marketingowe
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP, na podany przeze mnie numer telefonu / adres e-mail
informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów
wywołujących:
SMS-em

TAK /

NIE,

e-mailem

TAK /

NIE,

drogą telefoniczną (kontakt z konsultantem)

TAK /

NIE.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania o produktach i
usługach pozostałych podmiotów Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze
WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym.

Wyrażenie powyższych zgód marketingowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest niezbędne w
celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.

Administratorem podanych w niniejszym Formularzu Konkursowym danych osobowych jest spółka pod firmą
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807
Warszawa („Organizator”). Dane osobowe podane w niniejszym Formularzu Konkursowym będą przetwarzane
przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Za dodatkową dobrowolną zgodą dane będą przetwarzane w celu informowania o produktach i
usługach.
Każda osoba (w tym każdy Uczestnik reprezentowany przez swojego przedstawiciela ustawowego) ma prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie,
zanim zgoda została wycofana. Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na
adres siedziby WSiP lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.profi-lingua.pl. Podanie danych
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych, o których mowa w pkt 1-4 powyższej tabeli, jest
niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie.

………………………………………………………………...........
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Kartka wakacyjna dla ulubionego bohatera Disneya placówka
Szkoły
Języków
Obcych
ProfiLingua
w……………………………………..przy
ul…………………………………………….- Wzór Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do
utworu plastycznego

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu plastycznego

zawarta w dniu ______ w …………………., pomiędzy:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05
292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł (wpłaconym w całości),
BDO 000114836 (zwaną dalej „WSiP”), reprezentowaną przez:
_______________________________,
a
___________ zamieszkałym/ą w __________________________, przy ul. _____________,
będącym/ą uczestnikiem konkursu pod nazwą Kartka wakacyjna dla ulubionego bohatera Disneya,
przeprowadzanego za pośrednictwem placówki Szkoły Języków Obcych ProfiLingua
w………………………………………….przy ul……………………………………………………., którego organizatorem była
WSiP,
reprezentowanym/ą przez przedstawiciela ustawowego …………………………………………………………,
zamieszkałego pod ww. adresem, zwanym/ą dalej „Autorem”.
§ 1.
1. Autor przez swojego przedstawiciela ustawowego oświadcza i gwarantuje, że:
1) jest twórcą pracy plastycznej, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
(zwanej dalej „Umową”) i którą to pracę Autor stworzył na potrzeby udziału w Konkursie
Kartka wakacyjna dla ulubionego bohatera Disneya przeprowadzanym za pośrednictwem
placówki Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w………………………………………….przy
ul……………………………………………………., którego organizatorem była WSiP (dalej ww. praca
plastyczna zwana „Utworem”, a ww. konkurs – „Konkursem”),
2) Utwór został stworzony przez Autora samodzielnie, ma oryginalny charakter oraz nie narusza
czyichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich,
3) Autorowi przysługują wyłączne, osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu w zakresie
gwarantującym skuteczne nabycie tych praw majątkowych przez WSiP oraz uzyskanie przez
WSiP upoważnień związanych z powyższymi prawami osobistymi na warunkach

przewidzianych w Umowie - z zastrzeżeniem praw do zawartych w Utworze elementów
pochodzących z filmów i kreskówek Disneya.
2. W przypadku, gdyby w wyniku ewentualnych wad prawnych Utworu, w tym w konsekwencji
ewentualnej nieprawdziwości oświadczeń Autora zawartych w ust. 1, osoba trzecia wystąpiła
przeciwko WSiP lub jej następcy prawnemu albo kontrahentowi z zarzutem naruszenia praw
tej osoby do Utworu, WSiP przysługują względem Autora roszczenia przewidziane przepisami
prawa cywilnego, w tym roszczenia odszkodowawcze.
§ 2.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13, Autor przenosi na WSiP wyłączne autorskie prawa
majątkowe do Utworu na wszystkich znanych polach eksploatacji utworów, w tym na
następujących polach:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności wytwarzanie
egzemplarzy Utworu techniką drukarską (w tym także drukiem powiększonym i
alfabetem Braille`a), reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego, w tym w
postaci e-booka, multibooka i audiobooka oraz wprowadzanie do pamięci komputera;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
3) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie,
reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy miał do
niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet,
Intranet oraz za pomocą telewizji i telefonii mobilnej, a także innych środków
publicznego komunikowania niezależnie od zastosowanej technologii.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych,
o którym mowa w ust. 1 powyżej, Autor przenosi na WSiP również prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego związanego z wszelkimi opracowaniami Utworu,
w tym tłumaczeniami, adaptacjami, przeróbkami Utworu, w zakresie i na polach eksploatacji
określonych w niniejszym paragrafie.
3. Autor przenosi na WSiP prawo własności egzemplarza Utworu dostarczonego WSiP w ramach
udziału w Konkursie.
4. Przeniesienie na WSiP wszystkich praw, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje z
chwilą wydania Autorowi nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1.
5. W razie powstania nowych pól eksploatacji, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy,
Strony w odrębnej umowie lub aneksie do Umowy uregulują warunki przeniesienia przez
Autora na WSiP autorskich praw majątkowych do Utworu na nowo powstałych polach
eksploatacji, które to warunki nie będą odbiegać od warunków przyjętych mocą Umowy.
WSiP przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu powyższych praw do Utworu na nowych
polach eksploatacji.
6. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest niczym ograniczone, w
tym co do czasu lub terytorium, na którym Utwór będzie eksploatowany.
7. WSiP nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Utworu.
8. W ramach nabytych praw do Utworu WSiP przysługuje prawo korzystania z Utworu oraz jego
fragmentów w dowolnych celach, w tym w celach promocyjnych, reklamowych i
marketingowych, a także dla realizowanych przez WSiP - w tym przez wszystkie jednostki

9.

10.

11.

12.

13.

organizacyjne WSiP łącznie ze Szkołą Języków Obcych Profi-Lingua i Ośrodkiem Rozwoju
Kompetencji Edukacyjnych - celów dydaktycznych, w tym na potrzeby organizacji i
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych łącznie z kursami e-learningowymi, w szczególności w
ramach materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla uczestników zajęć dydaktycznych i
osób je prowadzących.
WSiP jest upoważniony do decydowania o sposobie oznaczenia Utworu, w tym do
opatrywania go dowolnymi oznaczeniami zgodnie ze standardami stosowanymi przez WSiP i
nie jest zobowiązany do opatrywania go danymi Autora jako twórcy Utworu.
WSiP jest uprawniony do dokonywania dowolnych przeróbek Utworu, w szczególności
korekt, adaptacji, skrótów, podziału Utworu na części i łączenia Utworu z innymi utworami
oraz materiałami niebędącymi utworami, włączania Utworu lub jego elementów do
dowolnych materiałów, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, utworów audiowizualnych,
multimedialnych, do eksploatacji Utworu w dowolnie wybranych częściach.
Przewidziane w Umowie uprawnienia/upoważnienia związane z autorskimi prawami
osobistymi dotyczącymi Utworu przysługują zarówno WSiP, jak i podmiotom pozostającym z
nim w związkach kapitałowych, personalnych lub gospodarczych oraz innym upoważnionym
przez WSiP podmiotom, w szczególności The Walt Disney Company, a także podmiotom
przez nich upoważnionym.
Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że w rezultacie nabycia
praw do Utworu WSiP przysługuje prawo udzielania osobom trzecim licencji na korzystanie z
Utworu wraz z udzieleniem przewidzianych Umową upoważnień związanych z autorskimi
prawami osobistymi do Utworu. Całość wpływów z tego tytułu przysługuje WSiP.
Przewidziane w niniejszym paragrafie przeniesienie praw majątkowych związanych z
Utworem i upoważnienia dotyczące autorskich praw osobistych do Utworu nie dotyczą
zawartych w Utworze, objętych prawami własności intelektualnej elementów pochodzących
z filmów i kreskówek Disneya.
§ 3.

1. WSiP zobowiązana jest nie później niż w terminie do dnia 05.07.2019r. wydać Autorowi
nagrodę przyznaną Autorowi w związku z zajęciem przez Autora ………. miejsca w Konkursie,
którą stanowi ………………………….., poprzez jej wysłanie na wskazany w formularzu
konkursowym przez przedstawiciela ustawowego Autora adres email przedstawiciela
ustawowego /adres zamieszkania Uczestnika wskazany przez jego przedstawiciela
ustawowego.
2. Przyznana Autorowi nagroda, o której mowa w ust. 1, obejmuje należność Autora z tytułu
wszystkich przewidzianych w Umowie świadczeń Autora, w tym z tytułu przeniesienia przez
Autora na rzecz WSiP autorskich praw majątkowych do Utworu wraz z prawem zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego na wszystkich wymienionych w Umowie polach
eksploatacji oraz z tytułu udzielenia przewidzianych w Umowie upoważnień dotyczących
autorskich praw osobistych związanych z Utworem.
3. Strony zgodnie potwierdzają, że wartość nagrody, o której mowa w ust. 1, odpowiada
wartości przewidzianych w Umowie świadczeń Autora, w związku z powyższym uzyskanie tej
nagrody wyczerpuje wszystkie roszczenia Autora względem WSiP związane z Utworem, w
tym jego przygotowaniem i dokonaniem przewidzianych w Umowie dyspozycji

prawnoautorskich dotyczących Utworu, w tym przeniesieniem na WSiP autorskich praw
majątkowych do Utworu i udzieleniem WSiP upoważnień w zakresie autorskich praw
osobistych związanych z Utworem.

§ 4.
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w
tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Autor

WSiP

____________________

__________________

Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest spółka pod firmą Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych w celu zapewnienia realizacji Umowy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści
dotyczących jej danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
realizacji powyższych celów.

Załącznik nr 3 Lista placówek Profi – Linga, które organizują konkurs
Lista placówek ProfiLingua
Białystok
Bielsko – Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Gniezno
Kalisz
Katowice
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Poznań

ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30
ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774
ul. Focha 4, tel. 605 112 186
pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096
ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50
ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06
Al. Armii Krajowej 7-8, tel. tel. 55 232 70 49
ul. Wały Jagiellońskie 26/5, tel 58 321 75 50
ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25
ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 621 08 37
ul. Wyszyńskiego 12, tel. 32 331 42 91
ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76
ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20
ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19
ul. 3-go Maja 11, tel. 32 251 00 97
ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715
ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087
al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23
ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497
ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62
ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080

Rzeszów

ul. Rynek 15, tel. 605 110 144

Sosnowiec
Sosnowiec

ul. Targowa 4, tel. 32 296 33 40
ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39

Szczecin

Pl. Brama Portowa 4, tel. 91 434 24 97

Toruń
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456
ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55
ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70
ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04
al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04
ul. Wałbrzyska 11, tel. 22 549 92 05
al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05
ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05
ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938
ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00
al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68
ul. Kuźnicza 43/45, tel. 71 344 47 74
ul. Bohaterów Westerplatte 19, tel. 68 327 09 80

