Pilna Korekta / Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Leczenie Ran
Szanowna Autorko, Szanowny Autorze,
Uprzejmie prosimy o naniesienie poprawek i/lub ewentualnych uzupełnień w załączonym wydruku/pliku Państwa pracy.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na:
• zmiany merytoryczne wprowadzone przez Redakcję;
• zmiany językowe wprowadzone przez redaktora językowego;
• błędy literowe i interpunkcyjne;
• poprawność cytowania referencji, rycin i tabel;
• wskazane braki w tekście (oznaczone jako „???”).
Prosimy również o staranne zapoznanie się z Oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich, którego podpisanie i zwrócenie
do wydawcy jest bezwzględnym warunkiem publikacji pracy.
Korektę wraz z Oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich prosimy przesłać skan na adres kontakt@evereth.pl oraz
pocztą na adres Evereth Publishing Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa.
Serdecznie dziękujemy,
Redaktor Prowadzący

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do artykułu
Oświadczam, że niniejszym przenoszę nieodpłatnie i na czas nieokreślony na wydawcę – Evereth Publishing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
– autorskie prawa majątkowe do mojego artykułu, zaakceptowanego do druku przez Redakcję ww. Czasopisma. Przenoszę tym samym prawa
do reprodukowania i dystrybucji artykułu na następujących polach eksploatacji: druk metodami poligraficznymi, fotograficznymi, filmowanie
i mikrofilmowanie, elektroniczne bazy danych w systemach on-line i off-line, nośniki elektroniczne wszystkich typów, oraz tłumaczenia, adaptacje
i dalszy obrót tymi prawami bez ograniczeń terytorialnych i nakładu. Zachowuję autorskie prawa osobiste, wszelkie prawa majątkowe inne niż
autorskie prawa majątkowe, jak np. prawa do patentów itp. oraz prawa do tzw. dozwolonego użytku w rozumieniu Ustawy.
Oświadczam, że niniejsze przeniesienie praw oraz same prawa nie mają wad prawnych wynikających z praw osób trzecich oraz mojego stosunku pracy, czyli określonych w Art. 12 i Art. 14 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994
roku z późniejszymi zmianami).
Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przynajmniej przez jednego z autorów, który bierze na siebie odpowiedzialność ze skutkiem prawnym
za powiadomienie pozostałych autorów, o ile tacy istnieją oraz oświadcza, że występuje z ich pełnomocnictwem.
Tytuł artykułu
Autor / Autorzy artykułu
Imię i nazwisko autora
składającego oświadczenie
Data / Podpis

UWAGA! Korektę i Oświadczenie o przeniesieniu praw należy odesłać w ciągu 48 godzin. Po upływie tego czasu Wydawca uznaje, że Autor/Autorzy
nie zgłasza(ją) żadnych poprawek (podstawa prawna: Art. 60 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia
04.02.1994 roku z późniejszymi zmianami). W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z treścią niniejszego dokumentu lub ewentualnych pytań dotyczących Państwa pracy prosimy o pilny kontakt telefoniczny pod numerem 22 / 813 21 92, lub pocztą elektroniczną na adres
evereth@evereth.pl

Evereth Publishing Sp. z o.o.

