
Oświadczenie Uczestnika Konkursu 

 
 
Złożone w dniu …………….. w Warszawie,  …………………..  przez 
…………………………………………… zwanym dalej WYKONAWCĄ/ARTYSTĄ 

 
Przedmiotem niniejszego oświadczenia jest określenie warunków, na których WYDAWCA (Polska Wytwórnia 
Muzyczna RKDF z siedzibą w Płońsku ul. Środkowa 11 NIP: 567-180-81-57 REGON : 146194666) 
wyprodukuje oraz wprowadzi do obrotu i dystrybucji singiel, który będzie główną nagrodą w konkursie 
YoungFace.TV ZESPOŁU/WYKONAWCY, który zwycięży w konkursie. 

 
§ 1 
WYDAWCA zobowiązuje się do wydania SINGLA ZWYCIĘSKIEGO ARTYSTY/ WYKONAWCY  
wyłonionego w konkursie przeprowadzonym przez YoungFace.TV z materiału zarejestrowanego w 
profesjonalnym studio muzycznym opłaconym przez Polską Wytwórnię Muzyczną RKDF. 

§ 2 
ARTYSTA WYKONAWCA zobowiązuje się do udziału w nagraniu materiału muzycznego w dniu i miejscu 
ustalonym z WYDAWCĄ. ARTYSTA WYKONAWCA zobowiązuje się także do dostarczenia WYDAWCY 
wszelkich informacji dotyczących autorstwa i artystycznych wykonań klipu zgłoszonego w konkursie. 

§ 3 
ARTYSTA WYKONAWCA  udziela WYDAWCY wyłącznej licencji na wydanie  materiału którego dotyczy 
umowa, jego rozpowszechnianie oraz dystrybucji na okres 2 lat od daty złożenia niniejszego oświadczenia. 

§ 4 
ARTYSTA WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do materiału muzycznego oraz 
poligraficznego dostarczonego do WYDAWCY /załącznik nr.1/ i zapewnia że materiał nie jest  obciążony 
żadnymi wadami prawnymi. 

§ 5 
W ramach niniejszego oświadczenia ARTYSTA WYKONAWCA upoważnia WYDAWCĘ do korzystania z 
utworów jej dotyczących w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) Zwielokrotnienia przy użyciu techniki powielania na nośnik CD , Winyl 
b)Wprowadzania egzemplarzy ALBUMU do obrotu w drodze ich hurtowej i detalicznej sprzedaży oraz 
rozporządzania nimi na zasadzie sprzedaży wysyłkowej do osób składających indywidualne zamówienia, a także 
do rozpowszechniania materiału w Internecie. 
c) Odpłatnego wynajmowania egzemplarzy ALBUMU w celu ich publicznego odtwarzania nadawania lub 
udostępniania zainteresowanym użytkownikom do korzystania z ALBUMU 
d) Przesyłania egzemplarzy ALBUMU w celach promocyjnych wybranym podmiotom, instytucjom, wskazanym 
i uprawnionym dziennikarzom i innym osobom w ilości 50szt. 

§ 6 
WYDAWCA zobowiązuje się do pokrycia kosztów produkcji wydawanego singla w postaci : 
a) Projektu graficznego i przygotowania do druku. 
b) Nagrania i masteringu materiału na singiel 
c) Druku poligrafii i konfekcjonowania nośników. 
d) Duplikacji nośników CD w nakładzie wymienionym w § 1 
e) Opłat ZAIKS 
 

 
 
 
 



§ 7 
1.Artysta/Wykonawca, który wygra konkurs zobowiązuje się do wyłącznej współpracy z Wydawcą przez okres 
2 lat od daty podpisania Oświadczenia. 
2.Współpraca o której mowa w dotyczy  produkcji Albumów muzycznych we wszelakiej formie Artysty 
Wykonawcy. 
3.Wydawca zobowiązuje się w okresie współpracy do wydania Albumów muzycznych Artysty Wykonawcy na 
warunkach określonych przez Wydawcę. 
4.W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania określonego w §7 pkt. 1,2,3 przez Artystę Wykonawcę 
wobec Wydawcy, Artysta Wykonawca zapłaci Wydawcy 50% zysku osiągniętego w wyniku podpisania każdej 
Umowy z innym wydawcą/wydawcami 
5.W przypadku dotyczącego §7 pkt.4.  Artysta Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej 
informacji oraz dokumentów w tym Umowy Wydawniczej , niezbędnych do ustalenia  osiągniętego zysku 
Artysty Wykonawcy 
6.Wydawca może odstąpić od §7 na zasadach które określi na podstawie wzajemnego porozumienia. 

§ 8 
1.Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia mogą by dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
ich nieważności. 
2.Ewentualne spory pomiędzy Stronami dotyczące zapisów niniejszego Oświadczenia strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie a w przypadku braku możliwości takiego rozwiązania poddane zostaną Sądowi 
właściwemu dla siedziby WYDAWCY. 

§ 9 
1. Artysta Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do 
materiału wyjściowego projektu pt. …………………. oraz posiada do niego wszelkie prawa autorskie i 
pokrewne. 
2. Artysta Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do materiału wyjściowego określonego w §2 Umowy 
Licencyjno -Wydawniczej do projektu pt. „…………………….” są wolne od wad prawnych. 
3. W razie skierowania przeciwko Wydawcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku 
korzystania przez Wydawcę z materiału wyjściowego określonego w §9 niniejszego Oświadczenia – 
przysługujących im praw autorskich, Wydawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Artystę Wykonawcę, 
który jednocześnie zobowiązuje się do natychmiastowego i pełnego zaspokojenia wszelkich powyższych 
roszczeń. 

§ 10 
Oświadczenie zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 

………………………………. 
podpis Uczestnika Konkursu 

 


