Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do konkursu Astro Atelier 20th
Instrukcja
Formularz zgłoszenia należy wypełnić, a następnie złożyć na nim odręczny podpis, bez którego nie
będzie on ważny. Formularz wraz z Projektem konkursowym należy przesłać w terminie podanym przez
Organizatora (decyduje data wpływu) na adres mailowy:

architekci@aurorats.pl
w temacie wiadomości wpisując: Konkurs Astro Atelier 20th

Numer zgłoszenia
Projektu
konkursowego
Data wpłynięcia
Projektu
konkursowego

Kategoria
Konkursowa

…………………………………
Wypełnia Organizator

…………………………………
Wypełnia Organizator

łazienka / pokój kąpielowy indywidualnego inwestora o powierzchni powyżej 10 m2
łazienka hotelowa / w pensjonacie
salon lub sypialnia indywidualnego inwestora

Informacje o autorze
Imię i nazwisko autora/ów Projektu ……………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………………………………………….
Nazwa Pracowni

(opcjonalnie)

……………………………………………………………………….……………………

………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………

Lista wykorzystanych w Projekcie produktów Astro
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Oświadczenia
Oświadczam, że zgłoszona na konkurs praca jest moim osobistym dziełem i przysługują mi w całości
autorskie prawa majątkowe do tej pracy i nie jest ona obciążona autorskimi prawami majątkowymi
osób trzecich.

Data

Czytelny podpis autora pracy

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i przyjmuję warunki konkursu w nim
zawarte.

Data

Czytelny podpis autora pracy

Zgoda autora Projektu na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w
zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz ogłoszenia i publikacji jego wyników
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania
danych oraz, że zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich
poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu adres email informacji
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
Data

Czytelny podpis autora pracy

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska/imienia w związku
z udziałem w konkursie Astro Atelier 20th organizowanym przez Aurora Technika Świetlna Marzenna
Zacharzewska, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego
wynikach.
Data

Czytelny podpis autora pracy

Oświadczam, że udzielam Organizatorowi konkursu nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji na korzystanie
przez
Organizatora
z
całości
lub
fragmentów
nagrodzonej
pracy
konkursowej
w terminie przez Organizatora wybranym na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.
Data

Czytelny podpis autora pracy

