
REGULAMIN ANTOLOGII 
 

1. Wydawcą Antologii pt. „Popisani II – Radomskie Warsztaty Literackie” zwanej 
dalej Antologią, jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu  
z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 26-600 Radom, numer NIP: 796-10-62-721, 

zwanego dalej Wydawcą. 
2. Zamieszczenie dzieła w Antologii jest bezpłatne. 

3. Antologia jest częścią projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego 
Radomia 2019 pt. „Kuźnia talentów – warsztaty literacko-teatralne - 
kontynuacja”. 

4. W Antologii mogą znaleźć się tylko utwory literackie osób uczestniczących  
w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Kuźnia talentów – 
warsztaty literacko-teatralne - kontynuacja”. 

5. Warunkami zamieszczenia dzieła w Antologii są: 
a. Zgłoszenie się do warsztatów poprzez wysłanie tekstu rekrutacyjnego, 

które jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
b. Wysłanie tekstu rekrutacyjnego drogą elektroniczną na adres 

warsztaty_literackie@amfiteatr.radom.pl do 15 września 2019 roku do 

godz. 23:59. 
c. Przekazanie Wydawcy (za pośrednictwem prowadzącego warsztaty 

literackie) dzieła własnego autorstwa przygotowanego podczas jednego 

z cyklu warsztatów literackich (dramat, kryminał, warsztaty 
międzypokoleniowe). 

d. Poświadczenie, że posiada się wszelkie prawa autorskie do publikacji 
przesłanych materiałów. 

e. Przekazanie na rzecz organizatora (Miejskiego Ośrodka Kultury 

„Amfiteatr” w Radomiu) autorskich praw majątkowych (na podstawie 
opisanych poniżej warunków umowy licencji niewyłącznej) do 

przysłanego dzieła, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach 
Wydawcy (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych 
Wydawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. Akceptując regulamin 

uczestniczka/uczestnik warsztatów oświadcza, że nadesłany utwór 
jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor 
tekstu odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z 

tytułu naruszenia praw osób trzecich. 
f. akceptacja regulaminu jest traktowana jako akceptacja przez autora 

dzieła warunków umowy licencyjnej.  
 

Załącznik do regulaminu. Warunki umowy licencyjnej.  

 
Umowa licencyjna niewyłączna 

 
Umowa zawarta w Radomiu, pomiędzy – Autorem przekazującym dzieło do 
publikacji w Antologii, zwanym dalej Licencjodawcą 

a Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 
1, 26-600 Radom, numer NIP: 796-10-62-721, zwanego dalej Wydawcą lub 
Licencjobiorcą.  
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§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji 

niewyłącznej do korzystania przez Licencjobiorcę z utworów przekazanych 
elektronicznie przez Autora Wydawcy w celu zamieszczenia w Antologii na polach 
eksploatacji określonych w § 3. 

 
§ 2 

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie 
objętym niniejszą umową. Korzystanie z dzieła przez Licencjobiorcę nie będzie 
naruszać praw osób trzecich. 

 
§ 3 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu określonego  

w § 1.  na następujących polach eksploatacji:  
a) Zwielokrotnienia utworu techniką drukarską poprzez zamieszczenie w 

Antologii.  
b) Wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego 

komputera.  

c) Rozpowszechnianie utworu online i udostępnienie w Internecie dla 
wszystkich bez ograniczeń. 

d) Używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

 
§ 4 

Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.  
 

§ 5 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres pięciu lat. 
2. Licencjodawca zobowiązuje się do niewypowiadania umowy przy zastosowaniu 

odpowiednich przepisów ustawy, o której mowa w § 9.  

§ 6 

Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie 

został zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym 
korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.  

§ 7 

Licencjobiorca zamieści w opisie utworu informację o właścicielu autorskich praw 
majątkowych oraz informację następującej treści: "Publikacja udostępniona za 

zgodą autora. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani 
wykorzystywana w celach komercyjnych". 

§ 8 

Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 



 
§10 

Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim 
wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Licencjobiorcy. 

§ 11 
Dniem zawarcia umowy jest dzień zamieszczenia utworów w Antologii przez 

Wydawcę (dzień wydania Antologii).  
 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury 

AMFITEATR ul. Parkowa 1, 26-600 Radom 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – amfiteatr.radom@wp.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
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