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Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności  

                              w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”  

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BENEFICJENTA  

DO UDZIAŁU ONLINE W DNIACH OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

 

1. NAZWA BENEFICJENTA: 

 

 

2. WOJEWÓDZTWO (należy podkreślić województwo, na terenie którego realizowany jest/był 

projekt): 

• Dolnośląskie 

• Kujawsko-pomorskie 

• Lubelskie 

• Lubuskie 

• Łódzkie 

• Małopolskie 

• Mazowieckie 

• Opolskie 

• Podkarpackie 

• Podlaskie 

• Pomorskie 

• Śląskie 

• Świętokrzyskie 

• Warmińsko-mazurskie 

• Wielkopolskie 

• Zachodniopomorskie 

 

3. NAZWA PROJEKTU (z umowy): 

 

 

4. NUMER UMOWY: 

 

 

 

5. PROGRAM OPERACYJNY, Z KTÓREGO REALIZOWANY JEST/BYŁ PROJEKT  

(należy podkreślić lub wpisać program, z którego dofinansowany został projekt): 

 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa ……............................. 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 

• Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój  2014-2020 

• Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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• Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

• inny: ………………………………………………………………… 

 

6. NAZWA MATERIAŁU VIDEO (uproszczona,  chwytliwa, do zamieszczenia na stronie 

www.dniotwarte.eu): 

 

 

7. Forma przekazania materiałów (preferowana forma przekazania materiałów to link): 

• link do  materiałów 

…………………………………………………………………………………… 

• plik elektroniczny mp4 (do 100 MB) 

 

8. RODZAJ MATERIAŁU VIDEO (należy podkreślić jeden rodzaj zgłoszenia): 

• wirtualny spacer 

• warsztat 

• szkolenie 

• webinarium 

• inne: ……………… 

 

 

 

9. OPIS PROMOCYJNY MATERIAŁU VIDEO (opis promocyjny wydarzenia zachęcający do 

obejrzenia materiałów/wydarzeń, który zostanie zamieszczony na stroniewww.dniotwarte.eu): 

 

 

 

 

10. KATEGORIA  (należy podkreślić kategorię, jedną lub kilka, do jakich należy materiał video):  

• edukacja i rozwój  

• ekologia 

• koncerty 

• kultura i sztuka 

• muzea i zabytki 

• sport 

• transport 

• turystyka 

• zdrowie  
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11. UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

(należy podkreślić udogodnienie w materiale video, jeżeli będzie takie zawierał):  

• tłumacz PJM 

• napisy  

• audiodeskrypcja 

• inne: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

12. IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON/E-MAIL OSOBY  DO KONTAKTU:  

 

13. TEKST ALTERNATYWNY MINIATURKI: 

 

14. MINIATURA FILMU: 

 

 

Zgłaszając swój udział w akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, zwanej dalej 

„Wydarzeniem”, Beneficjent: 

a) akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, 

b) oświadcza, że: 

• przysługują mu autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) do 

przekazanego materiału video, 

• prawo Licencjodawcy do udzielenia licencji nie zostało w żaden sposób ograniczone ani  

wyłączone,  

• posiada prawa do wykorzystania wizerunku osób pojawiających się w materiałach video 

objętych licencją,  

c) udziela Organizatorowi Wydarzenia - Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej (Licencjobiorcy) 

licencji uprawniającej Licencjobiorcę do korzystania w całości lub  części z materiału video na 

następujących polach eksploatacji: 

• publiczne udostępnianie materiału video lub odniesienia do niego w postaci linku na stronie 

www.dniotwarte.eu  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

• publiczne udostępnianie miniaturki, opisu, logo, tytułu utworu na stronie www.dniotwarte.eu  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym,  



4 

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności  

                              w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020 

• rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników 

prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, 

a   w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie 

w sieci internetowej oraz na profilach Ministerstwa i w mediach społecznościowych, 

• utrwalenia jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich 

nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, DVD, VCD, na dysku 

pendrive, na kliszy fotograficznej, 

• nadanie, w tym za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy 

jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym 

nadanie  za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy 

jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, 

• udostępniania, rozpowszechniania materiału video lub jego części w sposób inny niż określony 

powyżej, poprzez wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, 

informacyjnych i handlowych, 

d) akceptuje, że licencja zostaje udzielona: 

• jako licencja niewyłączna i nieodpłatna, z prawem do udzielania sublicencji na polach 

eksploatacji określonych powyżej, 

• bez ograniczeń co do terytorium oraz liczby egzemplarzy, 

• na czas określony do 31 października 2023 roku,  

e) zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych objętych 

licencją, 

f) zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

materiał video przekaże Organizatorowi Wydarzenia w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób,  

g) oświadcza, że udzielając licencji nie narusza praw osób trzecich, w przypadku wystąpienia tych 

osób z jakimikolwiek roszczeniami wobec Licencjobiorcy, Licencjodawca będzie zobowiązany do 

zaspokojenia tych roszczeń. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie, że korzystanie z materiału video uzyskanego przez Licencjobiorcę lub jego następców 

prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Licencjodawca 

podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 

wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko 

Licencjobiorcy  lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Licencjodawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie 
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braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie 

koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Licencjobiorcy lub jego 

następców prawnych, 

h) jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia umowy licencyjnej na warunkach 

określonych w niniejszym oświadczeniu dojdzie w sposób dorozumiany poprzez przystąpienie przez 

Licencjobiorcę do wykonania umowy, tj. do korzystania z materiału video w całości lub w części, w 

zakresie któregokolwiek pola eksploatacji określonego w oświadczeniu.  

W przypadku gdy w toku korzystania/rozporządzania przez Skarb Państwa – Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie jest 

niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Skarbu Państwa – Ministra Funduszy i 

Polityki Regionalnej/Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z roszczeniami majątkowymi lub 

niemajątkowymi wszelkie szkody Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej powstałe z tego tytułu zostaną pokryte przez Licencjodawcę.  

 

Dotyczy przedstawiciela Beneficjenta zgłaszającego uczestnictwo Beneficjenta online. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych 

osobowych, która znajduje się w punkcie V Dane osobowe Regulaminu udziału w akcji promocyjnej 

pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich” i akceptuję go. 

 

 


