
 

Regulamin konkursu „Aplikacje bez barier”
 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów „Aplikacje bez barier” i „Dostępne aplikacje” w ramach projektu 

„Integracja z nowoczesnymi 

Warszawa, zwanych dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

a. „Aplikacje bez barier” 

nie została jeszcze zrealizowana

b. „Dostępne aplikacje” 

3. Kategoria „Dostępne aplikacje” rozstrzygnięta

a. Aplikacje dedykowane dla osób z 

b. Aplikacje ogólne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

4. W kategorii „Aplikacje bez barier” 

partner merytoryczny wydarzenia

5. Cel Konkursu stanowi: 

a. zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego i technologicznego

b. wskazanie korzyści z wykorzystywania nowych technologii

c. aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością 

d. podniesienie jakości funkcjonowania społecznego w sferze cyfrowej osób 

z niepełnosprawnością

e. zwiększenie poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności i funkcjonowania osób 

z niepełnosprawnością

f. podniesienie świadomości na temat praktycznych problemów i potrzeb osób 

z niepełnosprawnością

g. zwiększenie zaangażowania w działania na

z osobami z niepełnosprawnością.

6. Oficjalna strona Konkursu to: 

7. Nabór zgłoszeń konkurs

od 1 września do 26 października 201

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Adresatami Konkursu są:

a. kategoria „Aplikacje bez barier”

b. kategoria „Dostępne aplikacje”

2. W przypadku kategorii „Dost

fizyczna lub prawna. W przypadku kategorii „Aplikacje bez barier” Uczestnikiem Konkursu 

mogą być osoby fizyczne, mogące st

do trzech osób. 

3. Zgłoszenia do Konkursu w kategorii „Aplikacje

a. Imię i nazwisko lub nazwę uczestnika zespołowego.

       

Regulamin konkursu „Aplikacje bez barier” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursów „Aplikacje bez barier” i „Dostępne aplikacje” w ramach projektu 

„Integracja z nowoczesnymi technologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne 

Warszawa, zwanych dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zwane dalej 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

„Aplikacje bez barier” - konkurs na najlepszą koncepcję aplikacji mobilnej

nie została jeszcze zrealizowana 

„Dostępne aplikacje” - konkurs na najlepszą istniejącą aplikację mobilną.

stępne aplikacje” rozstrzygnięta zostanie w dwóch kategoriach:

Aplikacje dedykowane dla osób z niepełnosprawnością 

Aplikacje ogólne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

W kategorii „Aplikacje bez barier” fundatorem dodatkowej nagrody jest

merytoryczny wydarzenia, wydający tę nagrodę, zwany dalej Fundatorem.

zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego i technologicznego 

wskazanie korzyści z wykorzystywania nowych technologii 

aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością  

podniesienie jakości funkcjonowania społecznego w sferze cyfrowej osób 

z niepełnosprawnością 

zwiększenie poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności i funkcjonowania osób 

z niepełnosprawnością 

podniesienie świadomości na temat praktycznych problemów i potrzeb osób 

z niepełnosprawnością 

zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i/lub 

z osobami z niepełnosprawnością. 

Oficjalna strona Konkursu to: www.integracja.org  

Nabór zgłoszeń konkursowych odbywa się w terminie  

października 2015 roku do godz. 23.59. 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Adresatami Konkursu są: 

kategoria „Aplikacje bez barier”- autorzy koncepcji aplikacji mobilnych

kategoria „Dostępne aplikacje”- deweloperzy/twórcy/odbiorcy aplikacji mobilnych

W przypadku kategorii „Dostępne aplikacje” Uczestnikiem Konkursu może być osoba 

prawna. W przypadku kategorii „Aplikacje bez barier” Uczestnikiem Konkursu 

mogą być osoby fizyczne, mogące startować indywidualnie lub w zespołach liczących 

Konkursu w kategorii „Aplikacje bez barier” muszą zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę uczestnika zespołowego. 

str. 1 

Organizatorem konkursów „Aplikacje bez barier” i „Dostępne aplikacje” w ramach projektu 

technologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne 

Warszawa, zwanych dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zwane dalej 

cję aplikacji mobilnej, która 

konkurs na najlepszą istniejącą aplikację mobilną. 

zostanie w dwóch kategoriach: 

Aplikacje ogólne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 

fundatorem dodatkowej nagrody jest firma Samsung, 

Fundatorem. 

podniesienie jakości funkcjonowania społecznego w sferze cyfrowej osób  

zwiększenie poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności i funkcjonowania osób 

podniesienie świadomości na temat praktycznych problemów i potrzeb osób  

rzecz osób z niepełnosprawnością i/lub 

autorzy koncepcji aplikacji mobilnych 

deweloperzy/twórcy/odbiorcy aplikacji mobilnych 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba 

prawna. W przypadku kategorii „Aplikacje bez barier” Uczestnikiem Konkursu 

tować indywidualnie lub w zespołach liczących  

bez barier” muszą zawierać: 



 

b. Dane kontaktowe uczestnika, włącznie z numerem telefonicznym

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 

00-159 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Aplikacje bez barier

do 3 listopada 2015 roku.

a. Opis aplikacji lub projektu zawierający następujące elementy:

a.i. Nazwę aplikacji

a.ii. Opis merytoryczny 

a.iii. Opis koncepcji graficznej.

b. Prace należy przygotować jako prezentację w formacie 

nieprzekraczającej 10 mb.

c. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 5 slajdów.

5. Zgłoszenia do Konkursu w kategorii „Dostępne aplikac

a. Nazwę aplikacji 

b. Plik instalacyjny aplikacji załączony w postaci oddzielnego pliku od samego opisu 

aplikacji lub hiperłącze umożliwiające darmowe pobranie pliku instalacyjnego 

przez Organizatora

c. Uzasadnienie zgłoszenia (nie

6. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie wezmą 

udziału w Konkursie.  

7. Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia podejmuje Jury, o którym mowa w § 3. 

8. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:

a.  kategoria „Aplikacje bez barier” 

b.  kategoria „Dostępne aplikacje” 

9. Poprawny tytuł wiadomości mailowej ze zg

a.  kategoria „Aplikacje bez barier” 

b.  kategoria „Dostępne aplikacje” 

10. Uczestnicy Konkursu zawrą z Miastem Stołecznym Warszawa umowę ws. przekazania 

majątkowych praw autorskich do utworó

zgłoszonych w kategorii  „Aplikacje bez barier”) w następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie zwielokrotnienie określoną techniką

b. digitalizacja 

c. wprowadzenie do obrotu

d. wprowadzenie do pamięci komputera

e. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie

f. wystawienie 

g. wyświetlenie 

h. przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie

i. tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych

j. rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach 

komputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie 

indywidualnie wybranym przez użytkownika.

Warunkiem przyznania nagrody w Konkursie jest 

z Miastem Stołecznym Warszawa umowy ws. przekazania majątkowych praw 

do utworów konkursowych.

Deklaracja ws. umowy p

konkursowych stanowi Załącznik 

       
Dane kontaktowe uczestnika, włącznie z numerem telefonicznym

twarzanie danych osobowych - oryginał przesłany oddzielnie pocztą 

cyjną na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Andersa 13, 

159 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Aplikacje bez barier”, nadesłany nie później niż 

2015 roku. 

Opis aplikacji lub projektu zawierający następujące elementy: 

aplikacji 

Opis merytoryczny  

Opis koncepcji graficznej. 

Prace należy przygotować jako prezentację w formacie PDF o wielkości 

nieprzekraczającej 10 mb. 

Prezentacja nie może zawierać więcej niż 5 slajdów. 

Zgłoszenia do Konkursu w kategorii „Dostępne aplikacje” muszą zawierać:

 

Plik instalacyjny aplikacji załączony w postaci oddzielnego pliku od samego opisu 

aplikacji lub hiperłącze umożliwiające darmowe pobranie pliku instalacyjnego 

przez Organizatora. 

Uzasadnienie zgłoszenia (niedłuższe niż 2 tys. znaków ze spacjami).

Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie wezmą 

Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia podejmuje Jury, o którym mowa w § 3. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: 

kategoria „Aplikacje bez barier” – aplikacje@integracja.org 

kategoria „Dostępne aplikacje” – dostepne@integracja.org 

Poprawny tytuł wiadomości mailowej ze zgłoszeniem to: 

kategoria „Aplikacje bez barier” - Imię_Nazwisko_ZgloszenieABB

kategoria „Dostępne aplikacje” – Nazwa_aplikacji-ZgloszenieDA

Konkursu zawrą z Miastem Stołecznym Warszawa umowę ws. przekazania 

majątkowych praw autorskich do utworów konkursowych (projektów aplikacji mobilnych 

zgłoszonych w kategorii  „Aplikacje bez barier”) w następujących polach eksploatacji: 

utrwalenie zwielokrotnienie określoną techniką 

wprowadzenie do obrotu 

wprowadzenie do pamięci komputera 

publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie 

przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie 

tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych 

rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach 

mputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie 

indywidualnie wybranym przez użytkownika. 

Warunkiem przyznania nagrody w Konkursie jest złożenie deklaracji zawarcia

z Miastem Stołecznym Warszawa umowy ws. przekazania majątkowych praw 

do utworów konkursowych. 

ws. umowy przekazania majątkowych praw autorskich do utworów 

konkursowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

str. 2 

Dane kontaktowe uczestnika, włącznie z numerem telefonicznym 

oryginał przesłany oddzielnie pocztą 

Andersa 13,  

nadesłany nie później niż 

 

o wielkości 

je” muszą zawierać: 

Plik instalacyjny aplikacji załączony w postaci oddzielnego pliku od samego opisu 

aplikacji lub hiperłącze umożliwiające darmowe pobranie pliku instalacyjnego 

tys. znaków ze spacjami). 

Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie wezmą 

Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia podejmuje Jury, o którym mowa w § 3.  

Imię_Nazwisko_ZgloszenieABB 

ZgloszenieDA 

Konkursu zawrą z Miastem Stołecznym Warszawa umowę ws. przekazania 

w konkursowych (projektów aplikacji mobilnych 

zgłoszonych w kategorii  „Aplikacje bez barier”) w następujących polach eksploatacji:  

rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach 

mputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie 

złożenie deklaracji zawarcia  

z Miastem Stołecznym Warszawa umowy ws. przekazania majątkowych praw autorskich 

rzekazania majątkowych praw autorskich do utworów 



 

11. Zwycięzcy kategorii „Aplikacje bez barier” otrzymają nagrody przewidziane w Konkursie 

nie wcześniej niż po zawarciu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy, 

o której mowa w §2 pkt. 10

 

§ 3. JURY KONKURSU 

1. Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do Konkursu dokona specjalnie powołane Jury, 

w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Urzędu m.st. 

Warszawy, konsultanci ze środowiska osób z niepełnosprawnością, eksperci

oraz Partnerzy.  

2. Przewodniczący i Członkowie Jury pełnią swoje funkcję nieodpłatnie. 

3. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Jury zbiera się na posiedzeniu finałowym, podczas 

którego spośród zgłoszonych do konkursu prac oraz zebranych aplikacji wyłoni 

3 laureatów konkursu „Aplikacje bez barier” oraz 2 laureatów konkursu „Dostępne 

aplikacje”, po jednym w każdej z jego kategorii.

„Aplikacje bez barier” wyłoni firma Samsung.

4. Jury podejmuje decyzję o wyborze laureatów K

głosów.  

5. Przy ocenie prac w kategorii „Aplikacje bez barier” w szczególności będą brane pod uwagę 

takie kryteria jak: 

a. Zgodność przygotowanej koncepcji z celami Konkursu określonymi w 

b. Wyrazistość, czytel

c. Zakres ułatwień w codziennym życiu w Warszawie dla osób z niepełnosprawnością.

6. Przy ocenie aplikacji w kategorii „Dostępne aplikacje” , w szczególności będą brane pod 

uwagę takie kryteria jak:

a. Zgodność przygotowanej

b. Użyteczność aplikacji dla osób z niepełnosprawnością

c. Otwartość i pomysłowość.

7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Nagrody w kategorii „Aplikacje bez barier” mają charakter rzeczowy w formie

elektronicznego. 

2. Uzupełnieniem nagrody w kategorii „Aplikacje bez barier” będzie dodatkowa nagroda 

pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody głównej, w stosunku do której Uczestni

zgadza się, aby Organizator przeznaczył ją na pokrycie należnego zryczałtowanego 

podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

3. Uzupełnieniem  nagrody fundowanej przez 

pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody głównej, w stosunku do której Uczestnik 

zgadza się, aby Fundator

dochodowego od nagrod wydanych w Konkursie.

4. Nagroda w kategorii „Dostępne aplikacje” ma charakter rzeczowy w formie statuetki.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 

Integracji w centrum Expo XXI Warszawa

       
Zwycięzcy kategorii „Aplikacje bez barier” otrzymają nagrody przewidziane w Konkursie 

nie wcześniej niż po zawarciu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy, 

§2 pkt. 10. 

Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do Konkursu dokona specjalnie powołane Jury, 

w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Urzędu m.st. 

Warszawy, konsultanci ze środowiska osób z niepełnosprawnością, eksperci

Przewodniczący i Członkowie Jury pełnią swoje funkcję nieodpłatnie.  

W celu wyłonienia laureatów Konkursu Jury zbiera się na posiedzeniu finałowym, podczas 

którego spośród zgłoszonych do konkursu prac oraz zebranych aplikacji wyłoni 

laureatów konkursu „Aplikacje bez barier” oraz 2 laureatów konkursu „Dostępne 

aplikacje”, po jednym w każdej z jego kategorii. Laureata nagrody dodatkowej w kategorii 

„Aplikacje bez barier” wyłoni firma Samsung. 

Jury podejmuje decyzję o wyborze laureatów Konkursu na posiedzeniu zwykłą większością 

Przy ocenie prac w kategorii „Aplikacje bez barier” w szczególności będą brane pod uwagę 

Zgodność przygotowanej koncepcji z celami Konkursu określonymi w 

Wyrazistość, czytelność, oryginalność i użyteczność pomysłu 

Zakres ułatwień w codziennym życiu w Warszawie dla osób z niepełnosprawnością.

Przy ocenie aplikacji w kategorii „Dostępne aplikacje” , w szczególności będą brane pod 

uwagę takie kryteria jak: 

Zgodność przygotowanej koncepcji z celami Konkursu określonymi w § 1 pkt. 4.

Użyteczność aplikacji dla osób z niepełnosprawnością 

Otwartość i pomysłowość. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

„Aplikacje bez barier” mają charakter rzeczowy w formie

Uzupełnieniem nagrody w kategorii „Aplikacje bez barier” będzie dodatkowa nagroda 

pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody głównej, w stosunku do której Uczestni

zgadza się, aby Organizator przeznaczył ją na pokrycie należnego zryczałtowanego 

podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie. 

nagrody fundowanej przez Fundatora będzie dodatkowa nagroda 

pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody głównej, w stosunku do której Uczestnik 

Fundator przeznaczył ją na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku 

dochodowego od nagrod wydanych w Konkursie.. 

„Dostępne aplikacje” ma charakter rzeczowy w formie statuetki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 listopada 2015 r. podc

Integracji w centrum Expo XXI Warszawa.  

str. 3 

Zwycięzcy kategorii „Aplikacje bez barier” otrzymają nagrody przewidziane w Konkursie 

nie wcześniej niż po zawarciu z Miastem Stołecznym Warszawa umowy,  

Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do Konkursu dokona specjalnie powołane Jury, 

w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Urzędu m.st. 

Warszawy, konsultanci ze środowiska osób z niepełnosprawnością, eksperci-programiści 

 

W celu wyłonienia laureatów Konkursu Jury zbiera się na posiedzeniu finałowym, podczas 

którego spośród zgłoszonych do konkursu prac oraz zebranych aplikacji wyłoni  

laureatów konkursu „Aplikacje bez barier” oraz 2 laureatów konkursu „Dostępne 

Laureata nagrody dodatkowej w kategorii 

onkursu na posiedzeniu zwykłą większością 

Przy ocenie prac w kategorii „Aplikacje bez barier” w szczególności będą brane pod uwagę 

Zgodność przygotowanej koncepcji z celami Konkursu określonymi w § 1 pkt. 4. 

Zakres ułatwień w codziennym życiu w Warszawie dla osób z niepełnosprawnością. 

Przy ocenie aplikacji w kategorii „Dostępne aplikacje” , w szczególności będą brane pod 

koncepcji z celami Konkursu określonymi w § 1 pkt. 4. 

„Aplikacje bez barier” mają charakter rzeczowy w formie sprzętu 

Uzupełnieniem nagrody w kategorii „Aplikacje bez barier” będzie dodatkowa nagroda 

pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody głównej, w stosunku do której Uczestnik 

zgadza się, aby Organizator przeznaczył ją na pokrycie należnego zryczałtowanego 

będzie dodatkowa nagroda 

pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody głównej, w stosunku do której Uczestnik 

przeznaczył ją na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku 

„Dostępne aplikacje” ma charakter rzeczowy w formie statuetki. 

r. podczas Wielkiej Gali 



 

6. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość Wielkiej Gali Integracji 

i poinformowani o wyróżnieniach drogą telefoniczną. 

7. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu 

20 listopada 2015 r.  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KO

1. Prace nadesłane na Konkurs będą zwracane

Uczestnika Konkursu. 

2. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu Konkursu. 

3. Wydanie nagród nastąpi w ciągu 30 dni 

 i po dopełnieniu przez Uczestników nagrodzonych prac formalności związanych 

z odbiorem nagród.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. 

5. Do spraw nieunormowanych w Regulamini

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia  4 lutego 1994 r. wraz 

6. Dodatkowych informacji udziela koordynato

 

 

 

       
Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość Wielkiej Gali Integracji 

i poinformowani o wyróżnieniach drogą telefoniczną.  

Oficjalne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Prace nadesłane na Konkurs będą zwracane wyłącznie na wyraźne życzenie 

Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu Konkursu.  

Wydanie nagród nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników

i po dopełnieniu przez Uczestników nagrodzonych prac formalności związanych 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. 

Do spraw nieunormowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia  4 lutego 1994 r. wraz  z późniejszymi zmianami.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – lukasz.drozda@integracja.org
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Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość Wielkiej Gali Integracji  

Oficjalne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu  

wyłącznie na wyraźne życzenie  

Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków 

roboczych od daty ogłoszenia wyników 

i po dopełnieniu przez Uczestników nagrodzonych prac formalności związanych  

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.  

e mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o prawie 

z późniejszymi zmianami. 

lukasz.drozda@integracja.org 



 

Załącznik nr 1 

 

Deklaracja Uczestnika Konkursu

w sprawie zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa umowy przekazania majątkowych 

praw autorskich do utworów konkursowych

 

 

Uczestnik Konkursu 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

 

Do 

Miasta Stołecznego Warszawy 

 

za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

 

Organizatora Konkursu 

 

zawarcia umowy przekazania majątkowych praw autorskich do utworów 

rzecz Miasta Stołecznego Warszawy

 

W związku z wzięciem udziału w Konkursie „Aplikacje bez Barier” w roku 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie

nowoczesnymi technologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, niniejszym 

 

- deklaruję wolę zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa umowy w sprawie przekazania 

majątkowych praw autorskich do zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej/ prac 

konkursowych w ramach Konkursu „Aplikacje bez Barier”

 

Przekazanie Miastu Stołecznemu Warszawie majątkowych praw autorskich dotyczyć będzie 

zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej/ prac konkursowych

 

Przekazanie majątkowych praw autorskich odbywać się bę

eksploatacji: 

a. utrwalenie zwielokrotnienie określoną techniką

b. digitalizacja 

c. wprowadzenie do obrotu

d. wprowadzenie do pamięci komputera

       

Deklaracja Uczestnika Konkursu 

w sprawie zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa umowy przekazania majątkowych 

konkursowych 

Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji 

DEKLARACJA 

awarcia umowy przekazania majątkowych praw autorskich do utworów 

rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 

W związku z wzięciem udziału w Konkursie „Aplikacje bez Barier” w roku 2015, 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Integracja z 

hnologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, niniejszym 

deklaruję wolę zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa umowy w sprawie przekazania 

majątkowych praw autorskich do zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej/ prac 

w ramach Konkursu „Aplikacje bez Barier”. 

Przekazanie Miastu Stołecznemu Warszawie majątkowych praw autorskich dotyczyć będzie 

zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej/ prac konkursowych: ……………………….

Przekazanie majątkowych praw autorskich odbywać się będzie na następujących polach 

utrwalenie zwielokrotnienie określoną techniką 

wprowadzenie do obrotu 

wprowadzenie do pamięci komputera 
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w sprawie zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa umowy przekazania majątkowych 

awarcia umowy przekazania majątkowych praw autorskich do utworów konkursowych na 

 organizowanym 

w ramach projektu „Integracja z 

hnologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, niniejszym  

deklaruję wolę zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa umowy w sprawie przekazania 

majątkowych praw autorskich do zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej/ prac 

Przekazanie Miastu Stołecznemu Warszawie majątkowych praw autorskich dotyczyć będzie 

………………………. 

dzie na następujących polach 



 

e. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie

f. wystawienie 

g. wyświetlenie 

h. przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie

i. tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych

j. rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach komputerowych w 

sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i cza

użytkownika. 

 

Wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich Miasto Stołeczne Warszawa

- nabędzie prawo własności nośników, na których została utrwalona praca konkursowa/ prace 

konkursowe, 

- będzie upoważnione do wykonywa

konkursowych. 

 

Przekazanie majątkowych praw autorskich wraz z zezwoleniem na wykonywanie przez Miasto 

Stołeczne Warszawa autorskich praw zależnych odbywać się będzie z uwzględnieniem 

postanowień Regulaminu Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż za przekazanie majątkowych praw autorskich wraz z wykonywaniem 

autorskich praw zależnych nie będzie należeć się żadne wynagrodzenie poza nagrodami 

przewidzianymi w Regulaminie Konkursu.

 

 

……………….., dnia …………. 2015 r.

 

 

…………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że deklarację Uczestnika Konkursu przyjąłem

 

…………………………………….

 

       
publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie 

przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie 

tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych 

rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach komputerowych w 

sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez 

Wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich Miasto Stołeczne Warszawa

nabędzie prawo własności nośników, na których została utrwalona praca konkursowa/ prace 

będzie upoważnione do wykonywania autorskich praw zależnych do pracy konkursowej

Przekazanie majątkowych praw autorskich wraz z zezwoleniem na wykonywanie przez Miasto 

Stołeczne Warszawa autorskich praw zależnych odbywać się będzie z uwzględnieniem 

laminu Konkursu.  

Przyjmuję do wiadomości, iż za przekazanie majątkowych praw autorskich wraz z wykonywaniem 

autorskich praw zależnych nie będzie należeć się żadne wynagrodzenie poza nagrodami 

przewidzianymi w Regulaminie Konkursu. 

2015 r. 

Oświadczam, że deklarację Uczestnika Konkursu przyjąłem 

……………………………………. 
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rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach komputerowych w 

sie indywidualnie wybranym przez 

Wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich Miasto Stołeczne Warszawa: 

nabędzie prawo własności nośników, na których została utrwalona praca konkursowa/ prace 

nia autorskich praw zależnych do pracy konkursowej/ prac 

Przekazanie majątkowych praw autorskich wraz z zezwoleniem na wykonywanie przez Miasto 

Stołeczne Warszawa autorskich praw zależnych odbywać się będzie z uwzględnieniem 

Przyjmuję do wiadomości, iż za przekazanie majątkowych praw autorskich wraz z wykonywaniem 

autorskich praw zależnych nie będzie należeć się żadne wynagrodzenie poza nagrodami 


