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Załącznik nr 1  
Do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu logo Gminy Niegowa 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Konkursu na wykonanie projektu  

logo Gminy Niegowa 

dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
 

 

Imię i nazwisko   

Adres do korespondencji  

 

Numer telefonu  

Adres e–mail  

Opis projektu ( uzasadnienie, 

inspiracje) 

 

 

 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz że nie narusza 

ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.  

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne prezentowanie pracy konkursowej oraz na jej 

publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej 

na wszystkich polach eksploatacji tym na portalu FB. 

4. Jestem gotów(a) do współpracy z Organizatorem w przypadku potrzeby wykonania 

dodatkowych prac umożliwiających właściwe wykorzystanie Logo.    

5. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą 

i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć 

w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane.  

6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią/ niepełnoletnią (niewłaściwe skreślić)   
 

 

 

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

(data i miejsce)                                                                                                               
(podpis uczestnika/  
w przypadku osoby niepełnoletniej  
dodatkowo przedstawiciela ustawowego)  
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Załącznik nr 1  
Do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu logo Gminy Niegowa 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Konkursu na wykonanie projektu  

logo Gminy Niegowa 

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

 

 

Nazwa podmiotu   

Adres siedziby 

 

 

Adres do korespondencji   

Numer telefonu  

Adres e–mail  

Nota informacyjna o 

podmiocie 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz że nie narusza 

ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.  

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne prezentowanie pracy konkursowej oraz na jej 

publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej 

na wszystkich polach eksploatacji tym na portalu FB. 

4. Jestem gotów(a) do współpracy z Organizatorem w przypadku potrzeby wykonania 

dodatkowych prac umożliwiających właściwe wykorzystanie Logo.    

5. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą 

i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć 

w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane.  

 

 

 

 

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

(data i miejsce)                               (podpis osoby upoważnionej reprezentacji podmiotu)  


