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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu 

 

Oświadczenie 
 

Uczestnika Konkursu pn. „Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na 
opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Targowej w 

Tarnobrzegu” 

 
 

Praca nr ……………………………………………………………………………….…… 
6-cyfrowy numer rozpoznawczy 

1a. Uczestnikiem Konkursu samodzielnie biorącym udział w Konkursie jest: 

…………………………………………………………………………………………….… 
nazwa podmiotu i jego siedziba lub imię i nazwisko i miejsce zamieszkania 

1b. Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie są: 

…………………………………………………………………………………………….… 
nazwa podmiotu i jego siedziba lub imię i nazwisko i miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………….…… 
nazwa podmiotu i jego siedziba lub imię i nazwisko i miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………. 
nazwa podmiotu i jego siedziba lub imię i nazwisko i miejsce zamieszkania 

 

2. Wszelką korespondencję dotyczącą Konkursu proszę kierować na adres: 
 
………………………………….……………………………………..…………………… 

adresat 

……………………………………………………………………………………………… 
adres 

……………………………………………………………………………………………… 
telefon / fax 

……………………………………………………………………………………………… 
e-mail 

 
3. Oświadczenia 
Praca konkursowa została wykonana przez następujących autorów: 
………………………………………………………………………..………………….… 
……………………………………………………………………………..………….…… 
…………………………………………………………………………...………………… 
Uczestnik Konkursu/Uczestnicy* Konkursu oświadcza/oświadczają*, że:  
1) Zapoznałem/zapoznaliśmy* się z Regulaminem Konkursu, wraz ze wszystkimi 

załącznikami i w całości go akceptuję/akceptujemy*; 
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2) przysługują mi/nam* pełne autorskie prawa majątkowe do wykonanej Pracy 
konkursowej i w przypadku nagrodzenia mojej/naszej* Pracy konkursowej 
zobowiązuję/zobowiązujemy* się do zawarcia umowy o przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich prawa majątkowych na warunkach określonych w 
Regulaminie Konkursu; 

3) wyrażam/wyrażamy* zgodę na wystawienie mojej/naszej* Pracy konkursowej na 
wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez Zamawiającego bez przyznania 
mi/nam*  jakiegokolwiek wynagrodzenia z powyższego tytułu; 

4) wyrażam/wyrażamy* zgodę na publikację mojej/naszej* Pracy konkursowej w 
całości lub w części dowolną techniką i w dowolnych mediach (w tym publikacji 
fotografii tej Pracy), w szczególności w Internecie, w lokalnej prasie i  w innych 
materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu z zachowaniem 
moich/naszych* autorskich praw osobistych przez okres 6 miesięcy od dnia 
wystawy pokonkursowej  od momentu ogłoszenia wyników Konkursu bez 
przyznania mi/nam*  jakiegokolwiek wynagrodzenia z powyższego tytułu; 

5) wyrażam/wyrażamy* zgodę na ujawnienie moich/naszych danych osobowych tj. 
......................................................................................................................... do 
publicznej wiadomości w przypadku gdy moja/nasza* Praca konkursowa zostanie 
nagrodzona w Konkursie lub wystawiona na wystawie pokonkursowej; 

6) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002 roku, z późn. zm.), wyrażam/wyrażamy* 
zgodę na przetwarzanie przez WIKANA SA oraz podmioty zależne, należące do 
grupy kapitałowej moich /naszych* danych osobowych dla potrzeb związanych z 
niniejszym Konkursem oraz oświadczam/oświadczamy*, iż 
zostałem/zostałam/zostaliśmy* poinformowany/ poinformowana/poinformowani* o 
prawie dostępu do moich/naszych* danych osobowych oraz o prawie ich 
poprawiania.   

 
 
 
………………………………………………………………………………………….……… 

data 
 

………………………………………………………………….……………………………… 
czytelny podpis Uczestnika 

…………………………………………………..……………………………………………… 
czytelny podpis Uczestnika 

…………………………………………………………………………………………….…… 
czytelny podpis Uczestnika 


