WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU ING
BANKU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41 W KATOWICACH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Warsztatów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WARSZTATÓW

1. REGULAMIN UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

-

-

Każdy uczestnik deklarujący chęć uczestnictwa w warsztatach akceptuje niniejszy regulamin oraz
Regulamin Warsztatów oraz zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać jego warunków. Niedopełnienie
tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów
Warsztatów.
Wszyscy członkowie Zespołów Projektowych zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich
określonych w harmonogramie wydarzeniach i zajęciach. Harmonogram Warsztatów przekazany
uczestnikom na początku warsztatów może ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od organizatora.
Uczestnicy będą informowani na bieżąco.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doznane przez uczestników uszkodzenia ciała,
mienia i inne naruszenie czynności narządów ciała doznane w trakcie trwania warsztatów. Całą
odpowiedzialność ponosi uczestnik.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione w
miejscach objętych programem wydarzeń warsztatowych.
Uczestnicy zobowiązani są do nie nadużywania alkoholu.
Obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających.
Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
Organizator nie odpowiada za straty materialne uczestników zaistniałe podczas warsztatów.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych w trakcie trwania warsztatów.
Przebywanie w miejscach publicznych; bar, restauracja itp. oraz korzystanie ze środków komunikacji
publicznej odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika warsztatów.
Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z warsztatów bez zwrotu kosztów.
Uczestnik akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie
i przekazywanie partnerom Organizatora swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji
i promocji warsztatów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002, nr 101, poz 926 z późn. zm.)
Uczestnik akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie
wszystkich przysługujących mu majątkowych praw autorskich do prac będących przedmiotem
niniejszych warsztatów na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, 90 poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności:
wykorzystywania przez Organizatora projektu, którego jest autorem/współautorem, powstałego w
trakcie trwania warsztatów a także wszelkich form utrwalenia tego projektu lub jego koncepcji w
szczególności rysunków, szkiców, do promocji warsztatów w tym jak i w nadchodzących latach, poprzez
umieszczenie na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych, z umieszczeniem adnotacji
o autorstwie projektu,
przekazanie przez Organizatora innym podmiotom koncepcji będących efektami pracy w trakcie
warsztatów, w celu ich realizacji w formie planu, koncepcji, wizualizacji i rzeczywistej realizacji, z
zastrzeżeniem podania imion i nazwisk autorów.
nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku w przypadku jego utrwalenia w trakcie
trwania warsztatów, dla celów promocji wydarzenia poprzez publikację na stronach internetowych oraz
materiałach drukowanych.

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
……………………………………………………
(imię i nazwisko członka zespołu, miejscowość, data)
Oświadczenie wymaga podpisu każdego członka Zespołu Projektowego.
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2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW REGULAMINU KONKURSU
ORGANIZOWANEGO W RAMACH WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH NA PRZEBUDOWĘ
BUDYNKU BANKU ING PRZY UL. ROZDZIEŃSKIEJ W KATOWICACH.
Ja, niżej podpisany Lider Zespołu Projektowego oświadczam, że spełniam warunki Warsztatów
Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu Konkursu wskazuję, że
jestem osobą będącą absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura/ architektura i
urbanistyka oraz posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń i jestem członkiem Izby Architektów RP, co potwierdzam
załączając do wniosku kopię uprawnień zawodowych i zaświadczenie członkowskie o wpisie
na listę członków Izby Architektów RP numer:
………………………………………………………………………………………….;
• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania prac konkursowych;
• jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
Adres e-mail:
..............................................................................
(adres stanowi podstawowy sposób kontakt z Organizatorem)
Numer telefonu:
..............................................................................
Adres zamieszkania lub siedziby
…...........................................................................

………………………………
data, miejscowość
………………………………
czytelny podpis Lidera Zespołu Projektowego
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3. WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

lp

Imię i nazwisko

Podpis

Lider Zespołu
Projektowego [podać nr
uprawnień oraz Izby]
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4. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW REGULAMINU KONKURSU
ORGANIZOWANEGO
W
RAMACH
WARSZTATÓW
PROJEKTOWYCH
NA
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BANKU ING PRZY UL. ROZDZIEŃSKIEJ W KATOWICACH.
Ja, niżej podpisany
członek Zespołu Projektowego oświadczam, że spełniam warunki
Warsztatów ……
Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu Konkursu wskazuję, że
jestem osobą będącą studentem/absolwentem*
studiów wyższych na kierunku
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania prac konkursowych;
• jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

………………………………
data, miejscowość

………………………………
czytelny podpis
niepotrzebne skreślić
Oświadczenie wymaga podpisu każdego członka Zespołu Projektowego.
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie
przesłanek wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych we wniosku o
dopuszczenie do udziału w konkursie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej moich
danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby
wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
3) Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Organizatora Konkursu materiałów i informacji
związanych z przeprowadzeniem Konkursu drogą elektroniczną, na podany przez mnie adres
e-mail.
4) Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom w zakresie
niezbędnym dla organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w szczególności wyrażam
zgodę na podanie moich danych osobowych do publicznej wiadomości (na ich
upublicznienie), w celu i zakresie niezbędnym i uzasadnionym procedurą przeprowadzenia
Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz promocją Konkursu.
5) Przyjmuję do wiadomości, że:
◦ administratorem moich danych osobowych jest Organizator Warsztatów
◦ moje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji przeprowadzenia konkursu oraz
na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Konkursu,
◦ posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
◦ podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jestem świadomy tego, że podanie tych
danych i udzielenie powyższych zgód jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
………………………………
data, miejscowość

………………………………
czytelny podpis
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