Załącznik do Regulaminu konkursu „Najpiękniej Umajona Kapliczka”

KONKURS „NAJPIĘKNIEJ UMAJONA KAPLICZKA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs realizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki”
w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenie nr……………..……………..

………….……………………………………………..
Data i potwierdzenie przyjęcia

I. INFORMACJE O UCZESTNIKU
1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA UCZESTNIKA:
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. RODZAJ UCZESTNIKA (należy podkreślić właściwe):
1) mieszkaniec,
2) sołectwo,
3) organizacja pozarządowa.
3. DANE UCZESTNIKA (należy podać tylko w przypadku organizacji pozarządowej)
NIP: ......................................................................................................................................
REGON: ...............................................................................................................................
4. ADRES UCZESTNIKA:
miejscowość …........................................., ul. .............................., numer ……….……….
kod pocztowy …................, poczta ................................, gmina ................................,
powiat ................................., województwo …………………………………………
5. DANE KONTAKTOWE
tel. ...............................................................
e-mail: .........................................................
6. NAZWISKA I IMIONA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA
(należy podać tylko w przypadku sołectwa i organizacji pozarządowej)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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II. INFORMACJE O KAPLICZCE:
1. LOKALIZACJA KAPLICZKI:
Gmina ………………………..……….., miejscowość ......................................, ul. ...............................,
nr posesji ......................, nr działki (wypełnić w przypadku braku numeru posesji) .......................
2. ROK WYBUDOWANIA LUB PRZYBLIŻONY CZAS POWSTANIA KAPLICZKI:
.........................................
3. ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE:
1) kapliczka jest wpisana / nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa łódzkiego
(numer wpisu: ……..........................)
2) kapliczka jest wpisana / nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków
4. KRÓTKA HISTORIA KAPLICZKI:

III. UCZESTNIK OŚWIADCZA, ŻE:
1)
2)
3)
4)
5)

zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuję jego warunki
wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
jest osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 11 Regulaminu,
jest autorem i/lub posiada prawa autorskie i majątkowe do zdjęcia, które załączono do zgłoszenia oraz,
że nie naruszają one praw osób trzecich.
6) wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do zdjęcia przesłanego wraz ze
zgłoszeniem do Konkursu na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
7) w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia bony zostaną przeznaczone na cele społeczne związane z
utrzymaniem lub poprawą estetyki miejscowości, w której zlokalizowana jest kapliczka zgłoszona do
konkursu,

..............................................
(Miejscowość, data)

…………….........................................................
(Czytelny podpis Uczestnika/ Czytelne podpisy osób
reprezentujących Uczestnika)

* Niepotrzebne skreślić.
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