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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu pomnika Feliksa Stamma  

w Warszawie 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

na wykonanie projektu pomnika Feliksa Stamma w Warszawie 

 

1. Nazwa Uczestnika Konkursu / Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w ww. 

Konkursie: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adres (zarejestrowana siedziba) Uczestnika Konkursu / Pełnomocnika upoważnionego do 

reprezentacji Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie:  

ul.  

kod ____-________  

miejscowość  

Powiat  

Województwo  

Telefon: 

Fax: 

NIP  

REGON  

Internet:  

e-mail:  

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie 

Konkursu, w tym z warunkami dotyczącymi przeniesienia praw autorskich majątkowych 

na Zamawiającego Konkursu oraz na udzielenie Zamawiającemu licencji niewyłącznej do 

nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej i 

zgadzam się na zawarte w nim postanowienia.  

 

............................................................................................. 

Miejscowość i data, podpis/y osoby/osób 

uprawnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu 

Uczestnika Konkursu 
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4. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Fundacja im. FELIKSA 

STAMMA "STAMM SPORT PROMOTION" z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80/27, 

00-175 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338314, posiadającym NIP 527-261-10-22 

oraz REGON 142025955. Dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu i będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania Prac 

Konkursowych wraz z danymi identyfikującymi Uczestników Konkursu w materiałach 

promocyjnych, stronach internetowych, magazynach, gazetach i czasopismach. Uczestnik 

ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz ogłoszenia werdyktu (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 

............................................................................................. 

Miejscowość i data, podpis/y osoby/osób 

uprawnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu 

Uczestnika Konkursu 

 

6. Wyrażam zgodę na powierzenie Zamawiającemu do przetwarzania moich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia i organizacji konkursu, 

ogłoszenia werdyktu oraz opublikowania Prac Konkursowych wraz z danymi 

identyfikującymi moją osobę w materiałach promocyjnych, stronach internetowych, 

magazynach, gazetach i czasopismach (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych). 

 

............................................................................................. 

Miejscowość i data, podpis/y osoby/osób 

uprawnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu 

Uczestnika Konkursu 

 

7. Oświadczam, że stworzony/e projekt/y jest/są efektem mojej samodzielnej twórczości 

oraz, że posiadam do powyższego/ych projektu/ów niczym nieograniczone majątkowe i 

osobiste prawa autorskie oraz, że stworzony/e przeze mnie projekt/y nie narusza/ją w 

żaden sposób praw osób trzecich. 

 

............................................................................................. 

Miejscowość i data, podpis/y osoby/osób 

uprawnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu 

Uczestnika Konkursu 

 

8. W przypadku zdobycia przeze mnie nagrody głównej, nagrody za drugie miejsce lub 

nagrody za trzecie miejsce zobowiązuję się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do projektu rzeźby w zakresie pól eksploatacji, wskazanych 
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w Regulaminie oraz w terminie i na warunkach w Regulaminie wskazanych, a także 

prawa własności egzemplarza pracy konkursowej, złożonej Zamawiającemu, w tym 

nośnika, na którym praca została utrwalona. 

 

............................................................................................. 

Miejscowość i data, podpis/y osoby/osób 

uprawnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu 

Uczestnika Konkursu 

 

9. Do wniosku załączam wymagane oświadczenia i dokumenty oraz Kartę identyfikacyjną 

(stron...........) 

 

............................................................................................. 

Miejscowość i data, podpis/y osoby/osób 

uprawnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu 

Uczestnika Konkursu 


