Załącznik
do Regulaminu Konkursu na Powieść
Inspirowaną Historią Dolnośląskich Zamków Świny i Niesytno

UMOWA WYDAWNICZA

zawarta ………………….…. we Wrocławiu pomiędzy Oficyną Wydawniczą ATUT Wrocławskim Wydawnictwem Oświatowym z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 142,
zwaną w niniejszej umowie Wydawcą, reprezentowaną przez jej właściciela Witolda
Podedwornego,
a Panią/Panem ……………………………………………………………………………………
zamieszkałą/ym …………………………………………………………………………………....
zwaną/ym dalej Autorem.

Preambuła
Wydanie utworu na warunkach niniejszej umowy jest rezultatem Konkursu na Powieść
Inspirowaną Historią Dolnośląskich Zamków Świny i Niesytno zorganizowanego przez Oficynę
Wydawniczą Atut oraz właścicieli zamków: Zamek Świny sp. z o.o. i Zamek Niesytno sp. z o.o.

par. 1
Autor przekazuje Wydawcy prawo wydania i rozpowszechniania (prawo wydawnicze) utworu
swojego autorstwa pt. …………………………………………………………………………..
(tytuł roboczy) o całkowitej objętości ……………...arkuszy autorskich w okresie 10 lat od dnia
podpisania niniejszej umowy.
par. 2
Autor oświadcza, że jest właścicielem osobistych i majątkowych praw autorskich do utworu
określonego w par. 1 i nie ma żadnych zobowiązań związanych z tym utworem wobec osób
trzecich.
par. 3
Autor udziela Wydawcy oraz właścicielom zamków Świny i Niesytno licencji wyłącznej na
korzystanie z utworu w całości bądź we fragmentach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
na wszystkich znanych w dniu podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, szczególnie
tych wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Autor akceptuje treść noty o prawach autorskich w brzmieniu: Copyright by Oficyna
Wydawnicza ATUT & Zamek Świny sp. z o.o. i Zamek Niesytno sp. z o.o.

par. 4
Utwór zostanie wydany w formie papierowej w nakładzie nie mniejszym niż 500 egz. oraz w
formie e-booka w terminie do 90 dni od otrzymania kompletu materiałów tekstowych od autora.
par. 5
Od przychodów ze sprzedaży książek w formie papierowej i elektronicznej Autor będzie
otrzymywał honorarium prowizyjne w wysokości 10% (liczone od przychodów netto ze
sprzedaży uzyskanych przez Wydawcę), rozliczane przez Wydawcę raz w roku, w terminie do
30 marca za rok ubiegły i przekazywane na wskazane przez Autora konto.
Autor ma prawo wglądu do dokumentów sprzedaży książki prowadzonych przez Wydawcę.
par. 6
Bezpośrednio po wydaniu Autor otrzyma 10 bezpłatnych egzemplarzy autorskich. Autor ma
prawo zakupu egzemplarzy swojej książki bezpośrednio od Wydawcy z 40-procentowym
upustem.
Przychody ze sprzedaży tych egzemplarzy nie będą uwzględniane w rozliczeniach honorarium
prowizyjnego.
par. 7
Książka zostanie wprowadzona do obiegu księgarskiego za pośrednictwem ogólnopolskich
hurtowni księgarskich oraz Internetu.
Wydawca przekaże egzemplarze obowiązkowe książki do Biblioteki Narodowej i innych
placówek uprawnionych do ich otrzymywania.

par. 8
Autor i Wydawca deklarują zgodną współpracę na etapie prac redakcyjnych i korektorskich.
W przypadku braku akceptacji Autora dla dokonanych przez Wydawcę zmian i poprawek
redakcyjnych, Wydawca może zrezygnować z wydania książki, a Autor będzie zobowiązany do
bezzwłocznego zwroty otrzymanej nagrody lub wyróżnienia.

par. 9
Autor zobowiązuje się do udziału w promocji książki, a w szczególności w spotkaniach
autorskich organizowanych na terenie zamków Świny i Niesytno. Koszty dojazdu na te imprezy
i pobytu będą pokrywane przez organizatorów.
Autor wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w działalności promocyjnej i reklamowej
związanej z książką.

par. 10
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

par. 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową – zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa autorskiego i cywilnego.

par. 12
Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy poddaje się orzecznictwu
właściwego dla siedziby Wydawcy sądu rejonowego.
par. 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Autora i Wydawcy.
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