
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
DO REGULAMINU KONKURSU NA KRÓTKI FILM PROMUJ ĄCY WYKONYWANIE ZAWODU 
DORADCY PODATKOWEGO ORGANIZOWANY PRZEZ KIDP 
 
 

UMOWA NR …………../2016 
 
 

zawarta …………… 2016 roku w Warszawie pomiędzy: 
 
 
1. Krajow ą Izbą Doradców Podatkowych  z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 , w imieniu i na rzecz którego działa 
….....................................zwanym w dalszej części umowy Izbą, 

 
a 
 
 
2. …………………………………………………………………………………………., zwanym/-ą dalej 

Autorem/-ką1. 
 
 
Zważywszy, że:  
1. Izba  jest organizatorem konkursu na film promujący korzyści wynikające  

ze współpracy z doradcą podatkowym, realizowanego w ramach  Strategii komunikacji KIDP, 
zwanego dalej „konkursem”. 

2. Autor jest laureatem konkursu i przyznano mu … miejsce oraz nagrodę w wysokości ……. 
3. Autor potwierdza, iż przystępując do wskazanego powyżej konkursu zaakceptował wszystkie 

jego warunki zawarte w regulaminie konkursu.  
  
 
Strony postanawiają, co następuje:  
 

§1 
1. Z chwilą podpisania niniejszej umowy Autor udziela  Krajowej Izbie Doradców Podatkowych 

w Warszawie jako Organizatorowi konkursu – w ramach nagrody pieniężnej – niewyłącznej  
zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, licencji w zakresie praw 
autorskich majątkowych i praw zależnych obejmującej prawo do wykorzystania nagrodzonego 
filmu w następujący sposób: 

1) używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności 
promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej doradztwa podatkowego 

niezależnie od przyjętej formy prezentacji; 
2) druku np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji 

i w dowolnym nakładzie; 
3) utrwalania jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), 

niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisania utrwaleń na inną technikę, 

                                                 
1 
 �  W przypadku zespołu muszą być wymienieni wszyscy jego członkowie. 
    



 

rodzaj zapisu, system, nośnik oraz zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy lub ich 
części; 

4) publicznego prezentowania i nadawania, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej 
lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie 
od standardu, systemu, formatu, w tym nadawania za pośrednictwem satelity, transmisję 
przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; 

5) wykonywania lub odtwarzania służące do celów informacyjnych i marketingowych, 
na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie 
od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczania w Internecie, w szczególności 
na stronach internetowych Organizatora, a także portalach dedykowanych; 

6) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów; 
7) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia komputerowego zapisu w całości lub  w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
8) opracowania, aranżacji, przystosowania, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian. 
2. Udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z nagrodzonego filmu następuje na okres  

10 lat, bez ograniczeń co do terytorium oraz liczby egzemplarzy. 
3. Autor oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do dysponowania filmem, o którym mowa 

w ust. 1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw. 
4. Nagroda pieniężna przyznana autorowi przez jury konkursowe w wysokości ……………… zł. 

netto (słownie: ………………. złotych) obejmuje również wynagrodzenie za udzielenie licencji 
w wysokości ………………. zł (słownie: ………………….. złotych) netto. 

5. Nagroda finansowana jest  ze środków …............................................ 
6. Nagroda zostanie przekazana na wskazany przez autora rachunek bankowy. 

 
§2  

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa 
powszechnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

 

…………………………..         ………………………………… 
    Autor         Izba 
 
 
Załącznik –  Regulamin konkursu na film promujący wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. 


