
 

 

KLAUZULA DOT. PRAW AUTORSKCH – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KURSU 

 

Ja, niżej podpisany(-a), _____________________________________________________,  

 

posiadający(-a) numer PESEL: ___________________________, zamieszkały/(-a):  

 

ul. ____________________________ kod pocztowy/ miasto ___________________________ 

 niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że w myśl ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) (dalej jako: 

„Prawo autorskie”), wszelkie informacje, wykłady, nagrania i inne materiały przekazane 

w ramach uczestnictwa w kursie PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU organizowanego 

przez Stowarzyszenie Wokalistów MIX, spółkę pod firmą Brokerson sp. z o.o. oraz Singart 

Dominika Płonka, jak również wszelkie materiały i informacje powstałe w trakcie trwania 

ww. kursu, w szczególności notatki, nagrania (dalej jako: „Informacje”) stanowią utwór 

i są chronione prawem autorskim. 

Niniejszym zobowiązuję się do zachowania wszelkich otrzymanych materiałów 

szkoleniowych i nagrań wykładów, w tym Informacji, wyłącznie do własnego użytku, tj. 

w szczególności do wykorzystania ich w celu udziału mojej osoby w ww. kursie, 

podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji w oparciu o przekazane Informacje, jak 

również do ewentualnego opracowania własnych materiałów i prowadzenia własnych 

szkoleń w oparciu o Informacje (przy czym materiały te lub szkolenia nie mogą opierać się 

wyłącznie lub w znacznej części o Informacje, a powinny stanowić ich element, urywek), 

z zachowaniem prawa do cytowania. Zobowiązuję się także nie publikować oraz nie 

dopuścić do publikacji posiadanych przeze mnie Informacji, w całości lub w części, 

szczególnie w Internecie i portalach społecznościowych, jak również zobowiązuję się 

wykorzystywać Informacje wyłącznie w ww. celu. 

Jednocześnie, w przypadku naruszenia któregokolwiek z ww. zobowiązań, zobowiązuję się 

do zapłaty solidarnie na rzecz Stowarzyszenia Wokalistów MIX, spółki pod firmą Brokerson 

sp. z o.o. oraz Singart Dominika Płonka, kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia danego zobowiązania, płatnej 

w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do 

zapłaty. Zapłata powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia innych 

uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

roszczenia uzupełniającego, gdy wartość szkody przewyższy wysokość kary umownej. 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 78 ust. 1., art. 79 ust. 1., art. 115 ust. 3 oraz 

art. 116 ust. 1 Prawa autorskiego, naruszenie któregokolwiek z ww. zobowiązań może 

rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą (w tym konieczność zapłaty ww. kary umownej) 

oraz karną. 

____________________________ 

data i podpis UCZESTNIKA KURSU 


