Konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i
podmiejskich województwa śląskiego

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Jako niżej podpisany / podpisani Uczestnik Konkursu / Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie lub Pełnomocnik działający
w imieniu Uczestnika / Uczestników Konkursu składam / składamy niniejsze zgłoszenie do Udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu Nr 1:

Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
..................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................................
NIP (przedsiębiorstwa): ............................................................. lub PESEL (osoby fizyczne): ................................................................
Miejscowość, data: ...................................................................................................................................................................................
podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika
działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

(w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie)

Uczestnik Konkursu Nr 2:

Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
..................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................................
NIP (przedsiębiorstwa): ............................................................. lub PESEL (osoby fizyczne): ................................................................
Miejscowość, data: .................................................................... .............................................................................................................
podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika
działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

Jednocześnie oświadczam / oświadczamy (*), że:
1. oficjalny adres e-mail do korespondencji to:
..................................................................................................................................................................................................................
adres e-mail do korespondencji (łączny dla Uczestnika / Uczestników lub pełnomocnika)

2. akceptuję / akceptujemy (*) wszystkie Oświadczenia stanowiące Załącznik NR 4 do Regulaminu.
Do Wniosku załączam / załączamy (*):
Załącznik nr 2 - PEŁNOMOCNICTWO; (*) (**)
Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE;
(*) niepotrzebne skreślić
(**) załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika
(***) do wniosku należy załączyć również pozostałe, wymagane Regulaminem Konkursu dokumenty
W przypadku większej ilości Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie należy odpowiednio rozszerzyć dokument
o dodatkowych Uczestników Konkursu z wymaganymi danymi (odpowiednio Uczestnik Konkursu NR 3, NR 4, NR 5, itd.).
Wypełnić PESEL gdy praca konkursowa nie będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Wypełnić NIP gdy praca konkursowa będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i
podmiejskich województwa śląskiego

ZAŁĄCZNIK NR 2
PEŁNOMOCNICTWO
Jako niżej podpisany / podpisani (*) Uczestnik Konkursu / Uczestnicy Konkursu (*) biorący udział w Konkursie niniejszym
ustanawiam / ustanawiamy (*) pełnomocnika:
..................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika

Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................................
umocowanego do wszystkich czynności związanych z Konkursem, w tym także do podpisywania wszystkich niezbędnych
dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu, występowania we wszystkich sprawach związanych z udziałem w niniejszym
Konkursie.

Podpisano:(**)
Uczestnik Konkursu Nr 1:

Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
..................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................................
Miejscowość, data: .................................................................... ..............................................................................................................
podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika
działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

Uczestnik Konkursu Nr 2:

Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
..................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................................
Miejscowość, data: .................................................................... ..............................................................................................................
podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika
działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić
(**) należy wymienić wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie (zgodnie z Załącznikiem Nr 1);
(***) Załącznik Nr 2 mogą podpisać wyłącznie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu biorącego (biorących) udział w Konkursie.
W przypadku większej ilości Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie należy: odpowiednio rozszerzyć dokument
o dodatkowych Uczestników Konkursu z wymaganymi danymi (odpowiednio Uczestnik Konkursu NR 3, NR 4, NR 5, itd.) zgodnie
z Załącznikiem NR 1.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE
Jako niżej podpisany / podpisani(*) Uczestnik Konkursu / Uczestnicy Konkursu (*) biorący udział w Konkursie lub Pełnomocnik
działający w imieniu Uczestnika / Uczestników(*) Konkursu:
1. Oświadczam / oświadczamy(*), iż w zespole opracowującym pracę konkursową osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu będzie:
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................................
Nr uprawnień: ...........................................................................................................................................................................................
Rodzaj posiadanych uprawnień: ..............................................................................................................................................................
Aktualny nr weryfikacyjny zaświadczenia o wpisie na listę członków OIA RP: ........................................................................................
Podstawa dysponowania daną osobą: .....................................................................................................................................................

Podpisano:(**)
Uczestnik Konkursu Nr 1:

Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
..................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................................
Miejscowość, data: .................................................................... ..............................................................................................................
podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika
działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

Uczestnik Konkursu Nr 2:

Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
..................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................................
Miejscowość, data: .................................................................... ..............................................................................................................
podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika
działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

OZNACZENIA:
(*) niepotrzebne skreślić
(**) należy wymienić wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie
(W przypadku większej ilości Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie należy: odpowiednio rozszerzyć dokument
o dodatkowych Uczestników Konkursu z wymaganymi danymi (odpowiednio Uczestnik Konkursu NR 3, NR 4, NR 5, itd., zgodnie
z Załącznikiem NR 1.);
UWAGA
1). Jeśli Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie musi przedstawić zobowiązanie podmiotu/ów na zasobach
którego polega zgodne oraz podać nazwę podmiotu w zestawieniu powyżej.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIA
DO ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE (*)
Oświadczenie o związaniu Regulaminem Konkursu i akceptacji jego warunków
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu oświadczam,
że:
1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu wraz z udostępnionymi załącznikami do Regulaminu, nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania Pracy konkursowej;
2. jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki, które wraz z odpowiedziami udzielonymi zgodnie treścią
Regulaminu będę uznawać za wiążące,

Oświadczenie dotyczące praw autorskich
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu oświadczam,
że:
1. przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu do zgłoszonych do Pracy
konkursowej;
2. wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi licencji do Pracy konkursowej w zakresie omówionym Regulaminu Konkursu;
3. zobowiązuję się do uwzględnienia - w opracowaniach pokonkursowych, w tym w dalszych fazach dokumentacji projektowej pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego;
4. świadom odpowiedzialności prawnej zobowiązuję się, że złożone Praca konkursowa nie naruszą praw autorskich osób trzecich
ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, oraz że będą mi przysługiwały wszystkie prawa do
złożonej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Ja, ……………………………….wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych
imię i nazwisko
osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail telefon kontaktowy przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Katowicach, na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) w celu uczestnictwa w konkursie
architektonicznym na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego. Zgodę wyrażam
na okres do czasu rozstrzygnięcia konkursu i 2 lata po jego zakończeniu.
…………………………………...
(data, podpis)
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działaj cy w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym
o wiadczam, e:
a) przetwarzam dane osobowe zawarte we wniosku oraz innych dokumentach wynikaj cych z regulaminu konkursu, zgodnie z
art. 6 i 9 RODO,

ą

ą

ą

ś

ą

ś

ż

ś

b) wypełniłem obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpo rednio lub po rednio pozyskano w zwi zku z uczestnictwem w konkursie,
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c) poinformowałem osoby, których to dotyczy o przekazaniu ich danych Organizatorowi, o celu przekazania oraz o innych
informacjach dotycz cych Organizatora wynikaj cych z art.14 RODO,
d) spełniam wymagania okre lone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w zwi zku z uczestnictwem w konkursie.

Ponadto oświadczam że znane jest mi:
1.

Administratorem przekazanych danych będzie Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedziba
w Warszawie ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Katowicach

2.

Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa jest Pan Dominik Krasowski kontakt:
iod@nid.pl, lub adresem korespondencyjnym NID ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa z dopiskiem „IOD”

3.

Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, w celu przeprowadzenia konkursu architektonicznym na projekt domu jednorodzinnego dla terenów
wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego

4.

Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

5.

Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe
przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

6.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

ą

ą

ą

ą

ś

ą

…………………………………...
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ZAŁĄCZNIK Nr 6
KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) KONKURSU
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam,
że Opracowanie studialne / Praca konkursowa (*) oznaczona numerem rozpoznawczym:

została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu:

Uczestnik Konkursu Nr 1:
..................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

..................................................................................................................................................................................................................
adres (adresy)

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

..................................................................................................................................................................................................................
telefon, fax, adres e-mail do korespondencji

..................................................................................................................................................................................................................
PESEL, NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu

Uczestnik Konkursu Nr 2:
..................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

..................................................................................................................................................................................................................
adres (adresy)

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

..................................................................................................................................................................................................................
telefon, fax, adres e-mail do korespondencji

..................................................................................................................................................................................................................
PESEL, NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu

..................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić
UWAGA:
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu.
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
LISTA OSÓB,
CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO
OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ (*)
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*)
przedstawiam ostateczną listę osób - członków zespołu autorskiego, które opracowały pracę konkursową:

l.p
.

Imię i Nazwisko

zakres czynności (**)

1.

2.

3.

…

..................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić;
(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej;
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ZAŁĄCZNIK Nr 7
POKWITOWANIE ZŁOŻENIA
PRACY KONKURSOWEJ (*)
(DLA ORGANIZATORA KONKURSU)
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym:

została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

..................................................................................................................................................................................................................
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej

pieczęć Organizatora Konkursu

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA
OPRACOWANIA STUDIALNEGO / PRACY KONKURSOWEJ (*)
(DLA UCZESTNIKA KONKURSU)
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym:

została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

..................................................................................................................................................................................................................
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej

p 3, punkt 3.2. i punkt 3.4.

pieczęć Organizatora Konkursu

Konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i
podmiejskich województwa śląskiego

ZAŁĄCZNIK Nr 7
OŚWIADCZENIE STUDENTA
W celu wzięcia udziału w konkursie architektonicznym „Twój Dom – dialog z tradycją” na projekt domu jednorodzinnego dla terenów
wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego, niniejszym oświadczam, że jestem studentem
………….…………………………………………………………… (nazwa Uczelni), nr legitymacji studenckiej ……………, ważna od
…………………… do……………………………… .

…………………………………………………
(imię i nazwisko)

