Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Śląska Rzecz 2014”

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU, GRAFIKI UŻYTKOWEJ  
LUB USŁUGI ZGŁASZANEJ DO KONKURSU
1. Nazwa:

2. Krótka charakterystyka:

3. Data wprowadzenia na rynek:

4. Projektant (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
Prosimy o wpisanie danych wszystkich projektantów biorących
udział w powstaniu projektu:

5. Przedsiębiorstwo / instytucja wdrażająca (telefon, adres e-mail):

6.	Krajowe / zagraniczne dokumenty potwierdzające jakość
zgłaszanego produktu, grafiki użytkowej lub usługi; uzyskane
nagrody i wyróżnienia (jeśli takie istnieją):

7.	Specyfikacja techniczna
(obowiązkowe w przypadku zgłoszenia w kategorii produkt i
grafika użytkowa) – wymiary: szerokość x wysokość x głębokość
/ grubość, waga, materiał i technika wykonania, wartość
odtworzeniowa wyrobu*:

*wartość odtworzeniowa to wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy lub remontu
przedmiotu, której podstawą jest faktura lub rachunek

8.	Szczegółowy opis procesu projektowego
(obowiązkowe w przypadku zgłoszenia w kategorii usługa)
– opis grupy docelowej, przeprowadzonych badań, opis kolejnych
kroków procesu projektowego oraz wyniku końcowego w formie
prezentacji w formacie pdf:

II. INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM
pełna nazwa firmy / imię i nazwisko zgłaszającego:

adres:

telefon:

e-mail:

strona www:

NIP:

Regon:

forma prawna:

rok założenia:

branża:

zakres działalności:
mikro przedsiębiorstwo
małe lub średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo

nazwa rejestru
(KRS lub inny rejestr właściwy)

instytucja kultury
administracja publiczna
inne:

numer KRS lub inny:

osoba do kontaktu w sprawie konkursu „Śląska Rzecz 2014”
imię i nazwisko:

stanowisko:

telefon:

e-mail:

1. Oświadczam, że wdrożony/a przez naszą firmę:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zgłoszony/a do konkursu „Śląska 2014”
został wdrożony na terenie województwa śląskiego,
posiada niezbędne atesty dopuszczające na rynek,
ma uregulowane prawa własności wzoru.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu
„Śląska Rzecz 2014” i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie
z zasadami zawartymi w Regulaminie.
3. Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich
danych osobowych do celów związanych z konkursem Śląska Rzecz oraz
działalnością Zamku Cieszyn. W związku z powyższym mam świadomość
o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania. Niniejszym oświadczam, że w/w dane są
zgodne z prawdą.

........................................................................

........................................................................

miejscowość, data

podpis i pieczęć kierującego firmą

