
KONKURS
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

NAJPIĘKNIEJSZY
GDAŃSKI BALKON
I PRZEDOGRÓDEK

2018
PRZEŚLIJ ZDJĘCIA I WYGRAJ NAGRODĘ
300, 500 A NAWET  1000 ZŁ!!!
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 18 WRZEŚNIA 2018 R.

więcej na: www.gdansk.pl



IMIĘ I NAZWISKO (czytelnie):

ADRES DO KORESPONDENCJI:

1. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

2. DO KONKURSU ZGŁASZAM ARANŻACJĘ: BALKONU/PRZEDOGRÓDKA

3. DO NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA ZAŁĄCZAM:

ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU:

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
„NAJPIĘKNIEJSZY GDAŃSKI BALKON I PRZEDOGRÓDEK 2018 R.”

NR TELEFONU, ADRES E-MAIL:

wpisać wybrany nośnik przedstawienia zdjęć i ich ilość (2-5 szt.)

(wskazać dokładny adres)

(wskazać dokładny adres)

(*niepotrzebne skreślić)

OŚWIADCZENIE:
Ja, niżej podpisany(a) Uczestnik Konkursu, oświadczam, że:
1)  Zamieszkuję w lokalu położonym w Gdańsku:

do którego należy zgłoszony przeze mnie do Konkursu balkon/przedogródek* (*niepotrzebne skreślić), oraz posiadam tytuł 
prawny do w/w lokalu.
Jestem właścicielem praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu aranżacji balkonu/przedogródka* (*niepotrzebne skreślić)               
i zdjęć aranżacji balkonu/przedogródka* (*niepotrzebne skreślić) oraz że prace te nie naruszają praw autorskich osób trzecich,       
a także że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 
autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr 
osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Konkursu.
Wyrażam zgodę na okazanie na wniosek Organizatora tytułu prawnego do w/w lokalu.
Nie jestem pracownikiem organizatora, ani osobą która brała udział w przygotowaniu konkursu.
Udzielam zgody na:
a) nieodpłatną publiczną prezentację aranżacji balkonu/przedogródka* (*niepotrzebne skreślić) i zdjęć balkonu/przedogródka* 
(*niepotrzebne skreślić) w telewizji, Internecie i innych mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji Konkursu bądź             
w celach informacyjnych również po zakończeniu Konkursu, 
b) nieodpłatne użycie zdjęć przedstawiających aranżację w materiałach promocyjnych Konkursu, w szczególności w ulotkach, 
folderach, katalogach, na stronach internetowych i w materiałach mul�medialnych.
Zapoznałem/Zapoznałam się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu pod nazwą „Najpiękniejszy gdański balkon                     
i przedogródek 2018 roku.”, w szczególności z zawartymi w nim informacjami o przetwarzaniu moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa 
powyżej, w tym na opublikowanie mojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz nadesłanych zdjęć balkonu/przedogródka, wraz            
z podaniem informacji w jakiej dzielnicy Gdańska znajduje się zgłoszony balkon/ przedogródek, w środkach masowego przekazu.
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu oraz 
na stronach internetowych i w materiałach mul�medialnych.
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Załączniki:
     Dokumentacja fotograficzna.

    Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu

www.gdansk.pl


