Załącznik nr 2 - UMOWA LICENCYJNA

UMOWA LICENCYJNA

zawarta dnia ………………….. 2019 r. w Kielcach pomiędzy:
........ zam. ......,
zwaną dalej zwanym w dalszej części umowy Licencjodawcą
a
Wzgórzem Zamkowym z siedzibą w Kielcach przy ul. Zamkowej 3 , NIP 959-193-25-84, Regon 260482115, w ramach którego działa Instytut Dizajnu w Kielcach,
reprezentowanym przez :
Rafała Nowaka - Dyrektora Wzgórza Zamkowego
zwanym w dalszej części umowy Licencjobiorcą.
§1
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na korzystanie z ilustracji, która została nagrodzona w konkursie „Jak śliwka w (kielecki) kompot”, organizowanej przez
Instytut Dizajnu w Kielcach.
2.
Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do eksploatacji
i rozporządzania materiałami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.
§2
Licencjodawca oświadcza, że jego prawo do zdjęć będących przedmiotem niniejszej umowy nie jest obciążone prawami osób trzecich.
§3
1. Mocą niniejszej umowy Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze zdjęć
na następujących polach eksploatacji: wykorzystania ilustracji w zakresie ich wydania w
wersji elektronicznej i papierowej oraz zwielokrotniania a także jego rozpowszechniania.
2. Licencjobiorcy przysługuje prawo wykorzystania materiałów zarówno w całości jak i w
części.
3. Licencjobiorca zobowiązuje się w przypadku każdorazowego wykorzystania materiałów do informowania o źródle ich pochodzenia. ( w następującej formie: podanie imienia i
nazwiska autora)
§4
1.
Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny, niewyłączny i jest udzielona bezterminowo.
2.
Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Licencjodawcy o każdym przypadku naruszenia przez osoby trzecie praw autorskich i pokrewnych do
materiałów oraz w miarę możliwości do zabezpieczenia dowodów takich działań.
§5
1.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy
powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
2.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
3.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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4.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Licencjobiorca

Licencjodawca
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