ZAŁĄCZNIK Nr 1

DO REGULAMINU KONKURSU
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWOPRZESTRZENNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM
W CHORZOWIE
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Jako Uczestnik konkursu / działający w imieniu Uczestnika konkursu:

...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika

............................................................................................................................................................................................................
adres

............................................................................................................................................................................................................
adres do korespondencji

............................................................................................................................................................................................................
tel., fax, e-mail

............................................................................................................................................................................................................
REGON (PESEL), NIP

składam(-y) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Do wniosku załączam (-y):

pełnomocnictwo udzielone osobie uprawnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu,
składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika konkursu; (opcjonalnie)

Załącznik nr 2 - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w konkursie

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych (opcjonalnie)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o prawach autorskich

Załącznik nr 5 – wykaz członków zespołu autorskiego spełniających wymogi udziału w
konkursie

...................................................................................................................................................................
miejscowość, data, podpis Uczestnika Konkursu/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Uczestnika Konkursu

ZAŁĄCZNIK Nr 2
DO REGULAMINU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWOPRZESTRZENNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM
W CHORZOWIE.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Niniejszym jako Uczestnik konkursu (w imieniu Uczestnika konkursu) oświadczam, że
spełniam warunki przewidziane Regulaminem konkursu:
a) posiadania wykształcenia wyższego na kierunku architektonicznym lub architektury
krajobrazu
2. Niniejszym jako Uczestnik Konkursu (w imieniu Uczestnika konkursu) oświadczam, że:
a) akceptuję Regulamin konkursu;
b) jestem związany Regulaminem konkursu;
c) przysługują mi majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem
konkursu do zgłoszonej do konkursu pracy konkursowej;

...................................................................................................................................................................
miejscowość, data, podpis Uczestnika Konkursu/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Uczestnika Konkursu

ZAŁĄCZNIK Nr 3
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O ZASTRZEŻENIU JAWNOŚCI INFORMACJI
Działając w imieniu:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W
CHORZOWIE
Oświadczam (y), że:
zastrzegam/y jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie: **
1. wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami) **.
2. informacji i dokumentów dotyczących**:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

…………………………………………………
miejscowość, data

…........ …………………………………………………………………
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika
występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem
Uczestników występujących wspólnie)

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników
postępowania konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §2 ust. 7 Regulaminu).

ZAŁĄCZNIK Nr 4
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O PRAWACH AUTORSKICH
Działając w imieniu:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W
CHORZOWIE
 Oświadczam (-y), że zgodnie z Regulaminie niniejszego konkursu (§ 15):
 udzielam nieodpłatnie Zamawiającemu licencji, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu,
w zakresie następujących pól eksploatacji z poszanowaniem osobistych praw autorskich:
 rozpowszechniania przez prezentację oraz publikacji pracy w całości lub we fragmentach, na
wystawie pokonkursowej, w katalogu pokonkursowym, wydawnictwach promujących
inwestycję lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach
internetowych,
 możliwości reprodukcji i publikacji prac w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej
techniki,
 jeżeli moja/(nasza) praca zostanie nagrodzona nagrodą lub wyróżnieniem przenoszę/
(przenosimy) w momencie wypłaty nagrody lub wyróżnienia na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do sporządzonej pracy, na następujących polach eksploatacji:
 użyczanie, najmowanie, wprowadzenie do obrotu,
 prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji w celu
sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego konkursu realizacyjnego

…………………………………………………
miejscowość, data

…....................………………………..................
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika
występującego samodzielnie albo podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, będącego
pełnomocnikiem Uczestników występujących wspólnie)

W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników
postępowania konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §2 ust. 7 Regulaminu).

ZAŁĄCZNIK Nr 5
WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO UCZESTNIKA, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI
REGULAMINU KONKURSOWEGO ZGODNIE Z § 2 UST. 2 PKT 1 REGULAMINU
Działając w imieniu:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
 nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
 albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W
CHORZOWIE
 Przedstawiam (-y) wykaz członków zespołu autorskiego, którzy spełniają warunki Regulaminu
konkursowego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu:











…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................
…………………………………………………………………podpis........................

…………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………………
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika
występującego samodzielnie albo podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, będącego
pełnomocnikiem Uczestników występujących wspólnie)

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników
postępowania konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §2 ust. 7 Regulaminu).
** Dopuszcza się późniejszą zmianę członków zespołu autorskiego Uczestnika, którzy spełniają warunki Regulaminu zgodnie z §
2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu z zastrzeżeniem, że każdy nowy członek zespołu będzie spełniał ww. warunki.

ZAŁĄCZNIK Nr 6
DO REGULAMINU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W CHORZOWIE.
POKWITOWANIE ODBIORU
PRACY KONKURSOWEJ
Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:

została przyjęta w dniu ...........................…………..2016r. o godz. ..........................................................

...................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć Sekretarza Organizacyjnego Konkursu lub osoby upoważnionej
_____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK Nr 6
DO REGULAMINU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W CHORZOWIE.
POKWITOWANIE ODBIORU
PRACY KONKURSOWEJ
Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:

została przyjęta w dniu ...........................…………..2016r. o godz. ..........................................................

.........................................................................................................
podpis i pieczęć Sekretarza Organizacyjnego Konkursu lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 7
DO REGULAMINU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA „POLARICUM” W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W CHORZOWIE.
KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA KONKURSU
Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:

została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika Konkursu:
...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika

............................................................................................................................................................................................................
adres

............................................................................................................................................................................................................
adres do korespondencji

............................................................................................................................................................................................................
tel., fax, e-mail

Autor/ Zespół autorski:
lp.
1.

imię i nazwisko

funkcja - udział % w
pracy

podpis

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

...................................................................................................................................................................
miejscowość, data, podpis Uczestnika Konkursu/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Uczestnika Konkursu

