
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

FORMULARZ KONKURSOWY 

Imię i nazwisko: 

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

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

E-mail: 

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

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

Tel. kontaktowy: 

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

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

Propozycja hasła: 

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

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

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

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

 

Oświadczam, iż spełniam  wymagania przewidziane w Regulaminie oraz akceptuje jego 

postanowienia. 

Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe  w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r. poz. 880, z 

późn. zm.) do proponowanego Hasła. Ponadto oświadczam, że jestem uprawniony do 

udzielenia Organizatorowi zgód, zezwoleń i przeniesienia na Organizatora praw autorskich do 

proponowanego Hasła zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Oświadczam, że proponowane Hasło jest premierowe, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie 

narusza praw osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych. 

W przypadku zastania Laureatem, wyrażam zgodę  na  opublikowanie  moich  danych  

osobowych  na  stronie internetowej Organizatora (www.um.kielce.pl), profilu Organizatora 

na Facebook’u oraz na nieograniczone w czasie i przestrzeni publikowanie i prezentowanie 

http://www.um.kielce.pl/


moich danych osobowych w mediach, na konferencjach, telebimach i materiałach 

promocyjnych Organizatora. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu i jego 

promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 922). Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu  i 

jest niezbędny w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz że mam prawo kontroli 

przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i 

ich poprawiania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie 

Organizatora na  podstawie  wyrażonej  przez  uczestnika  Konkursu zgody  wyłącznie  w  

związku  z  wykonaniem postanowień Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest 

Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce. 

 

Wyrażam zgodę na korzystanie z propozycji Hasła przez Organizatora dla celów 

konkursowych. 

 

 

 ………………………………………………… 

 

 czytelny podpis uczestnika Konkursu 

 

Informacja od Organizatora: 

Wypełniony i podpisany Formularz konkursowy należy przesłać w formie skanu na adres  

mailowy: lukasz.zarzycki@um.kielce.pl. W przypadku zastania Laureatem lub na żądanie 

Organizatora uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania podpisanego oryginału 

Formularza konkursowego pocztą lub dostarczenia go osobiście do siedziby Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


