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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Energa Open Innovation 2018” 
 
Formularz Zgłoszeniowy do konkursu 
pn.: „Energa Open Innovation 2018” 
 

 

1a. Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest:* 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

 

1b. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie (konsorcjum) są:* 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

 

1c. Pełnomocnikiem Uczestnika konkursu /Uczestników konkursu (konsorcjum) jest:** 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu/osoby i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

 

Do niniejszego wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa. 

 

2. Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: 

Należy podać adresata korespondencji: 

Adres: ……………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………… 

Fax: …………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………….. 

 
 
Tytuł/Nazwa Inicjatywy Innowacyjnej 

 

 
1. Uczestnik konkursu/Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie (konsorcjum)* 

oświadcza/oświadczają, że jest/są autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona 
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  
 
.........................., dnia .............. 2018 r 

czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu uczestnika konkursu  
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2.  Uczestnik konkursu/Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie (konsorcjum)* 
oświadcza/oświadczają*, że zna/znają* i akceptuje/akceptują* postanowienia Regulaminu konkursu.  

 
.........................., dnia .............. 2018 r 

czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu uczestnika konkursu  
 

3. Uczestnik konkursu/Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie (konsorcjum)* 
wyraża/wyrażają* zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego na konkurs 
Opisu Inicjatywy Innowacyjnej na Organizatora – na warunkach określonych w Regulaminie 
konkursu.  

 
.........................., dnia .............. 2018 r 

czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu uczestnika konkursu  
 

4. W przypadku niezgodności z prawdą ww. Formularza zgłoszeniowego zgadzam się/zgadzamy się * 
ponieść całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję 
się/zobowiązujemy* się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane 
koszty z tym związane.  
 
.........................., dnia .............. 2018 r 

czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu uczestnika konkursu 
 

5. Wyrażam/wyrażamy* zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i obróbkę zdjęć dowolną 
techniką, bez ograniczeń, co do terytorium i liczby egzemplarzy – na warunkach określonych w 
Regulaminie konkursu. 

 
 
 
.........................., dnia .............. 2018 r 

czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu uczestnika konkursu (Pożądany 
czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i 

nazwiskiem) 

 
 
 
* ) niepotrzebne skreślić 
** ) wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika                                                                         
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na 
potrzeby przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami tj.: ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwia ̨zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora, oraz w celach promocji konkursu 
przy czym Organizator pozostaje wyłącznym administratorem danych osobowych. 
 
 
 
 
.........................., dnia .............. 2018 r 

czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu uczestnika konkursu (Pożądany 
czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i 

nazwiskiem 

 
 


