ZAPLAŤ BÁSNÍ
PODMÍNKY ÚČASTI

Prosím, nepište básně, které nejsou vaše vlastní, protože to může představovat
porušení autorských práv nebo jiných platných zákonných práv třetích osob.
Napsáním básně (dále “Báseň”) na tento papírek prohlašuji, že Báseň je mou vlastní,
všechny práva k Básni mi patří a vztahují se na mou osobu a Báseň neporušuje práva
jiné fyzické osoby nebo entity, včetně jakýchkoliv autorských práv.
Svým podpisem prohlašuji, že jsem oprávněn udělit souhlas k použití
Básně - licenci, že disponuji všemi právy k Básni.
Svým podpisem souhlasím, že společnost Julius Meinl Coffee Intl., a.s.,
se sídlem Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5, IČO: 27124452, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka:
A 49402 (dále jen “Julius Meinl”) může Báseň použít podle svého uvážení
pro jakýkoliv účel a jakýmkoliv zákonným způsobem a současně uděluji společnosti
Julius Meinl nevýhradní licenci pro použití Básně v neomezeném věcném
a územním rozsahu, a to na dobu trvání autorských nebo jiných práv duševního
vlastnictví k Básni. Společnost Julius Meinl je oprávněná zejména šířit nebo uveřejnit
Básně nebo zpřístupnit Básně pro jakoukoliv mediální podporu, pro komerční
nebo nekomerční účely, včetně (a bez omezení) zejména pro marketingové účely
produktů a služeb společnosti Julius Meinl. Licenci k použití Básně uděluji společnosti
Julius Meinl bezplatně, s výjimkou služby, kterou mi společnost Julius Meinl
poskytne výměnou za Báseň v programu “Zaplať básní”.
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