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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „PLAC ZABAW ZA 10.000”
II ETAP – KONKURS DLA POTENCJALNYCH WŁAŚCICIELI

UWAGA:
1. Termin złożenia wniosku: 25 sierpnia 2016
(data wpłynięcia do biura Organizatora)
2. Wymagane jest podanie WSZYSTKICH danych oraz złożenie
WSZYSTKICH oświadczeń i zgód.
3. Formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.
4. Po wypełnieniu należy wysłać do Organizatora KURIEREM
lub PRIORYTETOWYM LISTEM POLECONYM na adres:
Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.
Plac Zgody 6a, 05-820 Piastów
z dopiskiem: „KONKURS”
Data zgłoszenia
Rodzaj
zgłaszającego
(np. gmina, spółdzielnia,
firma, osoba prywatna)

____________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Nazwa
Ulica
Miasto

________________________________________________________
_________________________________ Numer:
_________
_________________________________ Kod poczt. ___-_____
Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Właściciela:
Imię i Nazwisko ________________________________________________________
Telefon
_____________________ E-mail _________________________
Dane osoby do kontaktu:
Imię i Nazwisko ________________________________________________________
Telefon
_____________________ E-mail _________________________
Zgłaszana lokalizacja przeznaczona na wybudowanie placu zabaw:
Ulica
_________________________________ Numer:
_________
Miasto
_________________________________ Kod poczt. ___-_____
Powierzchnia
_____________ Długość
________ Szerokość
_________
Współrzędne geograficzne do uzyskania na http://www.wspolrzedne-gps.pl
Szerokość geograficzna
_________________________________
Długość geograficzna
_________________________________
Postaw znak X w kwadracie nad kodem projektu wybranego do realizacji
(należy wybrać z projektów opublikowanych na www.PlaceZabaw.org/konkurs )

□

□

□

□

□

□

□
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289Z

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „PLAC ZABAW ZA 10.000”
II ETAP – KONKURS DLA POTENCJALNYCH WŁAŚCICIELI

Opis zgłaszanej lokalizacji

Uzasadnienie wniosku

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pisząc na e-mail: berlinski@ckpz.org
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Oświadczenia i zgody Właściciela (postawić znak X przy każdym punkcie):
Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Plac Zabaw za10.000” dostępnym na stronie
www.placezabaw.org/konkurs i w pełni go akceptuję.
Wnioskuję o udział w konkursie „Plac Zabaw za10.000” i zobowiązuję się przestrzegać jego
regulaminu.
Potwierdzam, że zgłoszona Lokalizacja placu zabaw spełnia wszelkie wymogi prawne i
faktyczne dla budowy na jej terenie placu zabaw wskazane w przepisach budowlanych, a w
szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.).
Oświadczam, że do działki we wskazanej lokalizacji posiadam prawo dysponowania na
potrzeby budowy placu zabaw i w tym zakresie nie jest ona przedmiotem żadnego
postępowania cywilnego, egzekucyjnego lub administracyjnego, ani nie jest obciążona
żadnymi roszczeniami osób trzecich.
Potwierdzam, że wskazana lokalizacja ma wymiary i ukształtowanie pozwalające na realizację
wybranego projektu placu zabaw.
Potwierdzam, że w razie potrzeby Właściciel zapewni mapę do celów projektowych.
Oświadczam, że wskazana lokalizacja nie leży w strefie uzgodnień konserwatorskich.
Oświadczam, że w razie zalecenia Organizatorag plac zabaw zostanie ogrodzony na koszt
Właściciela i w formie uzgodnionej z Organizatorem, nie później niż przed oddaniem placu
zabaw do użytku.
Oświadczam, że plac zabaw po wybudowaniu będzie dostępny bez żadnych opłat dla
wszystkich zainteresowanych użytkowników.
Oświadczam, że po wybudowaniu plac zabaw będzie utrzymywany w należytym stanie
technicznym, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2009, przez okres minimum 5 lat.
Przyjmuję do wiadomości, że oznacza to między innymi przeprowadzanie
udokumentowanych oględzin nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Wyrażam zgodę wykorzystywanie zgłoszenia do konkursu do celów marketingowych
Organizatora, w szczególności do publikacji danych lokalizacji, opisu lokalizacji i treści
uzasadnienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, telefonu
oraz e-maila do celów przeprowadzenia konkursu.
Oświadczam, ze jestem upoważniony do reprezentowania Właściciela.

Podpis osoby
Stanowisko osoby
uprawnionej do
uprawnionej do
_______________
___________________
reprezentowania
reprezentowania
Właściciela
Właściciela
Oświadczenie osoby do kontaktu wskazanej przez Właściciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, telefonu
oraz e-maila do celów przeprowadzenia konkursu.

Podpis osoby do kontaktu

_________________________

Po wypełnieniu DRUKOWANYMI LITERAMI należy wysłać do organizatora KURIEREM lub
PRIORYTETOWYM LISTEM POLECONYM na adres: Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.
Plac Zgody 6a, 05-820 Piastów
z dopiskiem: „KONKURS”
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 25 SIERPNIA 2016 (data wpłynięcia do biura Organizatora)
Do niniejszego wniosku należy załączyć na płycie CD lub DVD zdjęcia proponowanej lokalizacji.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pisząc na e-mail: berlinski@ckpz.org

