
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu  
pn. „KONKURS DŁUGA 2.0 – KONCEPCJA ELEWACJI  

I CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU ” 
 

FORMULARZ WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIA LU W KONKURSIE 
Nazwisko i imię 
Uczestnika (osoby 
reprezentującej 
zespół 
projektowy) 

 

PESEL  
Adres e-mail  
(adres e-mail jest 
adresem, na który 
będzie przesyłana 
wszelka 
korespondencja do 
Uczestnika) 

 

Tel. Kontaktowy  
Wskazuję, że 
zgłaszam swój 
udział: 
 
 
 

 Samodzielnie 
 

Grupowo 
Liczba osób:__________________ 
Imiona i nazwiska reprezentowanych przeze mnie osób oraz 
PESEL: __________________ 

Pełnoletniość Oświadczam, że jestem/pozostali uczestnicy 
reprezentowani przeze mnie* są pełnoletni 

Pozostałe warunki Oświadczam, że ja/pozostali uczestnicy reprezentowani 
przeze mnie* spełniają wszelkie pozostałe warunki 
określone Regulaminem, oraz że nie zaistniały w stosunku 
do mnie/do żadnego z reprezentowanych przeze mnie 
uczestników okoliczności uzasadniające wykluczenie 
mnie/nas z Konkursu 

Oświadczenie, o 
akceptacji 
postanowień 
Regulaminu 

Niniejszym oświadczam, że akceptuję w imieniu własnym 
oraz reprezentowanych przeze mnie uczestników* wszelkie 
postanowienia Regulaminu, oraz wskazuję, że dokonuję w 
imieniu własnym oraz reprezentowanych przeze mnie 
uczestników*   rozporządzeń, o których mowa Regulaminie 
na warunkach tam określonych. 

Załączam do 
zgłoszenia: 

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby konkursu 

2) Pełnomocnictwo  
3) … 

Data i czytelny 
podpis 
 

 

*-nieodpowiednie skreślić 
  



WYMAGANE OŚWIADCZENIA ZGODNIE Z PUNKTEM NR. 5 DO REGULAMINU KONKURSU: 
 

pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika w konkursie (załącznik nr 2) 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że Pan/Pani …………………………………… (Imię i Nazwisko) jest upoważniona do 

reprezentowania zespołu projektowego w „Konkursie Długa 2.0 – koncepcja elewacji i części 

wspólnych budynku” zgodnie z załącznikiem nr. 2 do warunków niniejszego konkursu. 

 

 

 

 

…….……………………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania zespołu projektowego 

  



 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że żadna z osób wchodzących w skład zespołu projektowego biorącego udział w 

„Konkursie Długa 2.0 – koncepcja elewacji i części wspólnych budynku” nie jest wykluczona z 

możliwości udziału w w/w konkursie  zgodnie z pkt 4.5 regulaminu. 

 

 

 

 

…….……………………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania zespołu projektowego 

  



 
 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE 

W imieniu swoim i reprezentowanego zespołu projektowego, zobowiązuje się do przekazania w 

przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia na własność organizatora egzemplarzy 

nagrodzonej lub wyróżnionej pracy, oraz udzieleniu praw do jej wykorzystania w zakresie 

określonym warunkami konkursu na koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji 

elewacji, części wspólnych jak i zagospodarowania terenu wokół budynku Długa 2.0 w Lublinie. 

 

 

 

 

 

…….……………………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania zespołu projektowego 

 
  



 

 

 

 

 

ZGODA NA UŻYCIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na użycie moich danych osobowych jako osoby 

reprezentującej zespół projektowy w zakresie określonym warunkami konkursu na koncepcję 

architektoniczną rozbudowy i modernizacji elewacji, części wspólnych jak i zagospodarowania 

terenu wokół budynku Długa 2.0 w Lublinie 

 

 

 

 

 

…….……………………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania zespołu projektowego 

 


