Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Zaczarowany zakątek”
Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu
„Zaczarowany zakątek”
Lp.

Wyszczególnienie

1

Imię i nazwisko autora

2

Adres autora

3

Tel. kontaktowy

4

Adres e-mail

5

Data urodzenia autora

6

Adres ogrodu

7

Ilość przesyłanych zdjęć

8

Opis ogrodu wg następujących kryteriów:

Rodzaj roślinności

Układ przestrzenny ogrodu

Kompozycja, dekoracyjność,
pomysłowość

Dane

Mała architektura ogrodowa

Estetyka części mieszkalnej,
gospodarczej i rekreacyjnej
przylegającej do ogrodu

Powierzchnia ogrodu
Niniejszym oświadczam, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej.
Zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a
także praw autorskich innych podmiotów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych na potrzeby
Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora – zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu konkursu „Zaczarowany zakątek” i
zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzam, iż spełniam
wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału w konkursie.
Oświadczam, że jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo specjalizujące się w produkcji
roślinnej lub zwierzęcej.
Oświadczam, że jestem właścicielem ogrodu przydomowego znajdującego się na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, który jest urządzony i pielęgnowany przez właściciela lub
osobę zgłaszającą.
Dane podane w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

……………..…………………………………………………….
data i podpis osoby składającej pracę

Zgłoszeń można dokonywać w następujących formach do dnia 15.07.2017 r.:
 przesyłając na adres e-mail: konkursogrod@gmail.com wypełniony Formularz zgłoszeniowy
zeskanowany z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami;
 przesyłając pocztą tradycyjną na adres Biura konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10410 Olsztyn, ul. Lubelska 43A, tel / fax 89 534-05-67, wypełniony Formularz zgłoszeniowy z
własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD;
 złożyć osobiście w Biurze konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-410 Olsztyn, ul.
Lubelska 43A, tel / fax 89 534-05-67, wypełniony Formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym
podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD.

