Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1020/ 17
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 21.06.2017 r.

Gmina Miasta Gdańska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36
80- 254 Gdańsk

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
Ja, niżej podpisany, zgłaszam swoje uczestnictwo w organizowanym przez Gminę Miasta Gdańska –
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Konkursie pod nazwą:
„Najpiękniejszy gdański balkon i najpiękniejszy gdański przedogródek 2017 roku.”
I.

Dane Uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………….………………………………
II. Do Konkursu zgłaszam *:

Balkon 

Przedogródek 

III. Oświadczenie Uczestnika Konkursu:
Ja, niżej podpisany(a) Uczestnik Konkursu, oświadczam, że:
1) Zamieszkuję w lokalu położonym w Gdańsku: ………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………….……………………………
(wskazać dokładny adres), do którego należy balkon/przedogródek, którego aranżację
zgłosiłem/am do Konkursu
2) Jestem
właścicielem
praw
autorskich
do
zgłoszonej
do
Konkursu
aranżacji
balkonu/przedogródka i zdjęć aranżacji balkonu/przedogródka oraz że prace te nie naruszają
praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko
organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy lub jej
części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia
dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej
Organizatora Konkursu;
3) Udzielam zgody na:
a) nieodpłatną publiczną prezentację aranżacji balkonu/przedogródka i zdjęć
balkonu/przedogródka w telewizji, Internecie i innych mediach lub materiałach – wyłącznie
w celu promocji Konkursu bądź w celach informacyjnych również po zakończeniu Konkursu,

b) nieodpłatne użycie zdjęć przedstawiających aranżację w materiałach promocyjnych
Konkursu, w szczególności w ulotkach, folderach, katalogach, na stronach www
i w materiałach multimedialnych;
4) Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu pod nazwą „Najpiękniejszy
gdański balkon i najpiękniejszy gdański przedogródek 2017 roku.”
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego
przekazu.
6)

Wyrażam zgodę na upublicznienie
i promocyjnych dotyczących konkursu.

mojego

wizerunku

w

materiałach informacyjnych

7)

Do niniejszego zgłoszenia załączam ….. sztuk zdjęć aranżacji balkonu/przedogródka
zlokalizowanego
w Gdańsku
…………………………………………………………………………..……………....
(wskazać dokładny adres).

……………………………………........................……..…………………………………….
Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu

* zaznaczyć odpowiednie pole

