
Poznań, dnia 01.12.2022r.

Szanowni Państwo 

Działając  w  imieniu  Stowarzyszenia  Klub  Fantastyki  „Druga  Era”  z  siedzibą  w
Poznaniu  informujemy,  że  w  związku  z  art.  296  ust  3  Ustawy  o  prawie  własności
przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku z p.  zm. (Dz. U 2021 poz.  324) i  zgodnie z
wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-494/15, jako organizator Festiwalu
Fantastyki  Pyrkon   i  jako  podmiot  wynajmujący  naszym  wystawcom  powierzchnie
wystawowe  musimy dołożyć najwyższej  staranności,  aby nasze regulaminy miały zapisy
zakazujące handlu towarami naruszającymi znaki towarowe i wprowadzającymi sankcje za
ich złamanie. 

Informujemy, że w  naszym Regulaminie Wystawców takie zapisy znajdują się:

a) w punkcie 9:  „Wystawca zobowiązuje  się  do wystawienia wyłącznie przedmiotów,
którymi  obrót  prawny  jest  dozwolony  i  nienaruszających  praw  osób  trzecich
dotyczących własności intelektualnej, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1231.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 776 ze zm.). W razie naruszenia praw, o których mowa wyżej, Wystawca
ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.”

b) w punkcie 11:  „Organizator może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze
stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia oraz
naruszających punkty 9, 10 i 12 Regulaminu, a także nawołujących do nienawiści lub
popełnienia przestępstwa.”

Aby  zwiększyć  skuteczność  ochrony  wprowadzamy   dodatkowo  w  punkcie  9
Regulaminu Wystawców  –zmiana wejdzie z dniem 01.12.2022r. -   konieczność składania
przez wystawców oświadczeń, iż ich towary nie naruszają praw osób trzecich. Załączamy
wzór  oświadczenia  do  zapoznania  się.  Niniejsze  informacje  kierujemy  do  Państwa  na
podstawie punktu 77 Regulaminu Wystawców („Powyższy Regulamin może ulec zmianie do
dnia 01.05.2023 r. Organizator zobowiązuje się do poinformowania mailowo Wystawców o
zmianie Regulaminu”).

Wprowadzamy w/w środki ostrożności, aby prawa własności przemysłowej i prawa
autorskie  osób  trzecich  zabezpieczone  były  z  należytą  starannością  i  będziemy reagować
stanowczo na każde zgłoszenie naruszenia przez taką osobę. 



OŚWIADCZENIE WYSTAWCY

Oświadczam, że na moim/naszym stoisku na Festiwalu Fantastyki Pyrkon …………………
będą znajdować się wyłącznie przedmioty i towary, którymi obrót prawny jest dozwolony i
które nie naruszają praw osób trzecich dotyczących własności intelektualnej w szczególności
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U.  z  2016 r.  poz.  666 ze  zm.)  oraz  ustawy z  dnia  30  czerwca 2000 r.  Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.). 

Niniejsze oświadczenie składam w związku z punktem 9 Regulaminu Wystawców i umową z 

dnia …………

……………………………………

                                                                                                              podpis wystawcy


