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NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA LATA 2014 – 2018 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU
1
  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Sugerowana przez Zgłaszającego kategoria zgłoszenia*: 

1.      Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Prix. 

2.      Wyróżnienie Architektoniczne Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Pro. 
 

*) Uwaga: 

1) Zgłaszający proszony jest o zaznaczenie znakiem „X” jednego pola związanego z wyborem kategorii zgłoszenia; 

2) W przypadku braku zaznaczenia kategorii zgłoszenia decyzję dotyczącą jej wyboru podejmie Kapituła Konkursu. 

 

 

Zgłaszający:  
 

Imię i nazwisko/ Nazwa Zgłaszającego* 

 

*) w przypadku, gdy Zgłaszający nie jest osobą fizyczną 

 

 

 

Data zgłoszenia (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

 

Adres korespondencyjny Zgłaszającego 

 

 

 

Adres e-mail
2
/nr telefonu 

 

 

 

 
 

Uczestnik Konkursu - autor/autorzy dokonania: 
 

Imię i nazwisko/Nazwa Uczestnika Konkursu* 

 

*) autora/autorów dokonania 

 

 

 

Temat/tytuł dokonania* 

 

*) pozwalający na jednoznaczną identyfikację   

   zgłaszanego dokonania 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu* 

 

*) w przypadku realizacji architektonicznych 

 

 

 

Data wykonania
3
 (miesiąc i rok) 

 

 

 

Adres korespondencyjny Uczestnika Konkursu 

 

 

 

Adres e-mail
2
/nr telefonu 

 

 

 

 

                                                           
1 Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50177.asp 
2 Korespondencja związana z Konkursem adresowana będzie na podany adres e-mail; 
3 Np. publikacji, ogłoszenia wyników konkursu, zakończenia realizacji - w przypadku działań inwestycyjnych; 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50177.asp
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Uzasadnienie merytoryczne zgłoszenia dokonania do Konkursu (wypełnia Zgłaszający)*: 
*przedstawienie uzasadnienia jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………               …….………….……………………………… 

     miejscowość, data                                                         podpis Zgłaszającego*  

 
 

 

*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celach niezbędnych do promocji i realizacji czynności 

związanych z przedmiotowym Konkursem. 
 
 

 

 

 

Uczestnikami Konkursu "Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin" mogą być: 

 

1. W odniesieniu do "Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Prix" - architekci i urbaniści bez względu na formę  

organizacyjno – prawną prowadzonej działalności, których efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń 

zurbanizowaną. 

 

2. W odniesieniu do "Wyróżnienia Architektonicznego Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Pro"  - osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze, 

organizacje społeczne lub inne jednostki, których efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń 

zurbanizowaną. 

 

 

 

 

 

Komunikat o realizacji obowiązku informacyjnego w wersji skróconej: 

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego 

na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych   

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

Inspektorem ochrony danych w Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin jest:  

Pan Grzegorz Holka, e-mail: gholka@um.szczecin.pl; tel.: 91 42 45 702 

Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem.  

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona 

danych osobowych/ RODO”. 

mailto:gholka@um.szczecin.pl
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NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA LATA 2014 – 2018 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKUSU / REPREZENTANTA UCZESTNIKA KONKURSU *)**) 
*) wypełnia Uczestnik Konkursu 

**) warunek konieczny udziału w Konkursie 

 

 

 

Ja niżej podpisany ...........................................................................potwierdzam wolę uczestnictwa w Konkursie  

                                     imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA LATA 2014 – 2018, i jako 

Uczestnik Konkursu zgłaszam do Konkursu dorobek mojego autorstwa/dorobek autorstwa zespołu osób*) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa zespołu autorskiego lub pracowni – jeżeli dotyczy 

którego jestem reprezentantem **) opisany w Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu. 

*) niepotrzebne proszę skreślić. 
 

**) w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu reprezentuje zespół osób, niezbędne jest przedstawienie upoważnienia  

do reprezentowania ww. zespołu osób, w zakresie czynności związanych z niniejszym Konkursem, w tym wypłaty nagród 

przewidzianych w Konkursie Laureatowi Konkursu, zgodnie z Regulaminem. 

 
Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i jestem związany Regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego zapisy. 

 

2. Realizacja obiektu/działania będącego przedmiotem zgłoszenia miała miejsce w okresie od 17.09.2014 r. do 02.07.2018 r. 

 

3. Do formularza zgłoszeniowego załączam wymagane Regulaminem opracowanie dokumentujące dorobek przedstawiony w Konkursie. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  

w celach niezbędnych do promocji i realizacji czynności związanych z przedmiotowym Konkursem, w tym na ich opublikowanie  

w środkach masowego przekazu. 

 

5. Zgodnie z Regulaminem Konkursu przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe  

w następującym zakresie (określonym w pkt. 10.7. Regulaminu): 

1) Z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy,  

na Organizatora Konkursu przechodzą autorskie prawa majątkowe, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, do wszystkich 

opracowań przedstawiających dokonanie Uczestnika Konkursu zgłoszone do Konkursu, na następujących polach eksploatacji: 

a) prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Uczestników Konkursu  

i Zgłaszających, 

b) utrwalania pracy, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz zamieszczenie w sieciach komputerowych, 

c) rozpowszechniania poprzez prezentację oraz publikację pracy w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki,  

na wystawie konkursowej,  w mediach, na spotkaniach, konferencjach, w wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych  

oraz na stronach internetowych Organizatora Konkursu i Partnera Konkursu, 

d) reprodukcji, zwielokrotnienia egzemplarzy utworu, prawo tworzenia kopii dowolną techniką, 

e) stworzenia wersji multimedialnej oraz jej publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy (zapis dotyczy tylko opracowania Laureata Konkursu). 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                    ...…..…………………………………………..… 

miejscowość, data   podpis Uczestnika Konkursu                                                                                                  

lub osoby  uprawnionej do  reprezentowania  

Uczestnika Konkursu 


