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Załącznik nr 3 

do REGULAMINU KONKURSU NA PROJEKT MEDALU 

XVI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NUMIZMATYCZNEGO 

 

Umowa o przeniesienie praw do projektu medalu i modeli gipsowych 

zawarta w dniu …………………………. 2020 roku w Warszawie (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy: 

 

(1) Polskim Towarzystwem Numizmatycznym z siedzibą w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6/8, 

wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000113184, NIP: 525-15-68-640, REGON: 000804715,  

 

reprezentowanym przez: Przemysława Ziembę – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego i Kazimierza Drożdża – zastępcę skarbnika Zarządu 

Głównego PTN; 

 

zwanym dalej „Organizatorem”, 

 

a 

 

(2) Panem/Panią …………………………………………………………………., zamieszkałym/ą  

w ………………………………… (….-……) przy ul. ………………………………………, 

PESEL ……………………………., 

 

zwanym dalej „Laureatem”, 

 

łącznie zwanymi „Stronami” oraz indywidualnie „Stroną”. 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

1. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne zorganizowało konkurs na projekt medalu Kongresu 

(dalej: „Konkurs”); 

2. Laureat został zwycięzcą Konkursu i – w zamian za prawo do uzyskania nagrody (I stopnia) 

przewidzianej w Konkursie (dalej: „Nagroda”) – zobowiązał się do przeniesienia praw do 

zgłoszonego przez siebie do Konkursu projektu medalu oraz modeli gipsowych. 

3. Wartość Nagrody stanowiącej wynagrodzenie z tytułu – zgodnego z niniejszą Umową –

przeniesienia praw oraz udzielenia zgód do produkcji medalu na podstawie modelu 

gipsowego, a także zasady i tryb wydania Nagrody, zostały określone w regulaminie 

Konkursu, (dalej: „Regulamin”); 
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STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

1. Przedmiot umowy oraz prawa do projektu medalu i modeli gipsowych 

 

1.1 W zamian za prawo do uzyskania Nagrody w Konkursie Laureat przeniesie na Organizatora 

wszelkie prawa do projektu medalu oraz modeli gipsowych, a także udzieli zgód i zezwoleń 

na produkcje medalu na podstawie wykonanych modeli gipsowego. 

1.2 Laureat przenosi – z chwilą zawarcia niniejszej Umowy i w z zamian za uzyskanie prawa do 

uzyskania Nagrody – całość autorskich praw majątkowych, pokrewnych oraz zależnych do 

projektu medalu oraz modeli gipsowych, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub 

terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji w tym odrębnych polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1.3 Laureat zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać, zbywać, obciążać ani upoważniać 

jakichkolwiek osób trzecich do korzystania z projektu medalu oraz modeli gipsowych.  

1.4 Laureat upoważnia na zasadzie wyłączności Organizatora do wykonywania praw zależnych 

do projektu medalu oraz modeli gipsowych, w tym rozporządzania i korzystania z opracowań 

projektu medalu oraz modeli gipsowych, w szczególności w ramach materiałów 

promocyjnych Kongres oraz materiałów archiwalnych związanych z Kongresem. 

1.5 Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do projektu medalu 

oraz modeli gipsowych i upoważnia Organizatora do wykonywania tych praw w imieniu 

Laureata. 

1.6 Organizatorowi przysługuje prawo przenoszenia nabytych praw lub uzyskanych zgód  

i zezwoleń w całości lub w części na osoby trzecie. 

1.7 Organizator nabędzie prawo do ewentualnej ingerencji w zwycięski Projekt i jego 

modyfikacji wyłącznie celem dostosowania go do potrzeb produkcji menniczej, jeśli 

zaistnieje taka potrzeba. 

 

2. Postanowienia końcowe 

2.1 Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2.2 Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

2.3 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

 

………………………………… 

Organizator 

………………………………… 

Laureat 

 

 

 

 

 

Załącznik: 
KLAUZULA INFORMACYJNA 


