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łącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACY KONKURSOWEJ 

 

w Konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji strzelnicy golfowej na terenie przyszłego pola 

golfowego 

organizowanym przez: 

Universe Properties Group sp. z o.o.,  

właściciela marki Rodzinne Inwestycje oraz Masurian Yacht & Golf Resort 

 

 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą (numer identyfikacyjny) – należy wskazać dowolnie 

obrany przez Uczestnika numer indentyfikacyjny składający się z 6 cyfr  

 

 

 

 

1. DANE UCZESTNIKA KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: 

Dane Uczestnika Konkursu: 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Uczestnika Konkursu 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres Uczestnika Konkursu 

 

(Należy podać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie i jego 

adres/siedzibę)      
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2. DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie: 

1. 
Dane Uczestnika Konkursu: 

 

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Uczestnika Konkursu 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres Uczestnika Konkursu 

 

(Należy podać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie i 

jego adres/siedzibę) 

 

2. 
Dane Uczestnika Konkursu: 

 

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Uczestnika Konkursu 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres Uczestnika Konkursu 

 

(Należy podać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie i 

jego adres/siedzibę) 

 

3. 
Dane Uczestnika Konkursu: 

 

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Uczestnika Konkursu 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres Uczestnika Konkursu 

 

(Należy podać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie i 

jego adres/siedzibę)    

 

4. 
Dane Uczestnika Konkursu: 

 

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Uczestnika Konkursu 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres Uczestnika Konkursu 

 

(Należy podać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie i jego 

adres/siedzibę)   

 

(w wypadku większej ilości Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie należy dodać kolejne 

pozycje tj.  5, 6 itd.) 
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3. OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam/y, że udzielam/y Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie i czasowo z prawem do udzielania sublicencji do Pracy konkursowej złożonej w 

konkursie w zakresie jej publikacji i prezentacji, na następujących polach eksploatacji: 

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją 

utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt a) lub 

b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym 

za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na 

plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, 

reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

d) wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie 

reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych 

stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach 

promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji 

wskazanych w niniejszym punkcie. 

 

Jednocześnie, niezależnie od przyznanej nagrody, wyrażamy zgodę na dokonanie przez 

Organizatora pierwszej prezentacji naszej pracy konkursowej. 

 

2. Oświadczam/y, że przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego Konkursu nie 

naruszę/my praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej 

przysługujących osobom trzecim oraz że będą mi / nam przysługiwały wszystkie prawa autorskie 

do koncepcji architektonicznej zgłoszonej w Konkursie. 
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4. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO 

 

Imiona i nazwiska oraz adres/miejsca zamieszkania autora/autorów oraz współautora/współautorów, 

któremu/którym przysługują autorskie prawa osobiste do Pracy konkursowej oraz zakres czynności przy 

opracowaniu Pracy konkursowej. Uczestnik/uczestnicy konkursu mogą wskazać również osoby, które 

uczestniczyły w opracowaniu Pracy konkursowej na zasadzie współpracy albo współpracy autorskiej z 

określeniem zasady uczestnictwa) 

 

1.  

……………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

Zakres czynności przy opracowaniu Pracy konkursowej (autorstwo, współautorstwo, opracowanie, 

konsultacje itp.) 

 

2.  

……………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

Zakres czynności przy opracowaniu Pracy konkursowej (autorstwo, współautorstwo, opracowanie, 

konsultacje itp.) 

 

3.  

……………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

Zakres czynności przy opracowaniu Pracy konkursowej (autorstwo, współautorstwo, opracowanie, 

konsultacje itp.) 

 

4.  

……………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

Zakres czynności przy opracowaniu Pracy konkursowej (autorstwo, współautorstwo, opracowanie, 

konsultacje itp.) 
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5.  

……………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

Zakres czynności przy opracowaniu Pracy konkursowej (autorstwo, współautorstwo, opracowanie, 

konsultacje itp.) 

 

6.  

……………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

Zakres czynności przy opracowaniu Pracy konkursowej (autorstwo, współautorstwo, opracowanie, 

konsultacje itp.) 

 

 

(w wypadku większej ilości osób należy dodać kolejne pozycje tj.  7, 8  itd.) 

 

 

Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO* wobec osób fizycznych wymienionych niniejszej Karcie identyfikacyjnej, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu udziału w Konkursie**. 

 

 
*Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1). 

 
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

5.  

 

 

…………………………    ………………………………………………..   

(miejscowość i data)     (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

występującego samodzielnie albo czytelny podpis 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania  

Uczestników wspólnie biorących udział w 

Konkursie) 

 
1 Podpisuje Uczestnik składający wniosek lub jego pełnomocnik. W przypadku Uczestników wspólnie biorących 

udział w Konkursie oświadczenie podpisuje pełnomocnik w imieniu Uczestników wspólnie biorących udział w 

Konkursie 


