FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli zakwalifikowałeś się do akcji „ProcentujeMY” i chcesz wziąć udział w konkursie grantowym, wypełnij
poniży formularz. Przypominamy, że konkurs odbędzie się zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie:
www.skendeshopping.pl. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
I. DANE UCZESTNIKA – Organizacji Pożytku Publicznego

1. Dane podstawowe ( nazwa organizacji, numer KRS, adres siedziby)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej organizację w konkursie

_______________________________________________________________

3. Adres do korespondencji, w tym adres do przekazania informacji dotyczącej oceny zadania konkursowego:
Adres: _____________________________________________________________________
tel.: ________________________________ e-mail: _____________________________

II. Na warunkach ustalonych w regulaminie zgłaszam projekt warsztatów.
Tytuł warsztatów: _____________________________________________________________

Poniżej znajduje się kilka ważnych elementów, które pomogą szczegółowo opisać pomysł warsztatów. Prosimy
o uzupełnienie.

Opis merytoryczny warsztatów:
Chcemy wiedzieć, co dokładnie planujesz zaoferować uczestnikom warsztatów. Opisz nam zajęcia, które chcesz
przeprowadzić. Przydatny będzie ramowy plan warsztatów, ale także opis koncepcji. Chcielibyśmy wiedzieć,
jak będą przebiegały zajęcia i co uczestnicy będą mogli na nich robić.

1

Cel projektu:
Zależy nam, abyś opisał, jaki cel zrealizują Twoje warsztaty. Może będzie to edukacja, propagowanie ważnych
idei, walka ze stereotypami, rozwijanie pasji? Opisz szczegółowo, co chcesz osiągnąć, oferując Swój pomysł na
warsztaty?

Zakładane rezultaty realizacji Projektu:
Opisz, co konkretnie zyskają uczestnicy Twoich warsztatów. Może wyjdą z zajęć z nowymi umiejętnościami
(jakimi?), poszerzą swoją wiedzę (z jakiego zakresu?)?
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Wymagania sprzętowe oraz osobowe niezbędne do realizacji:
Wiemy, że prowadzenie warsztatów wymaga odpowiedniego przygotowania. Napisz, czego dokładnie będziesz
potrzebował/-ała do przeprowadzania zajęć. Zgodnie z założeniami budżet na przeprowadzenie warsztatów to
500 zł netto.

III. Oświadczenie w związku z udziałem w Konkursie
UWAGA: przy wyrażaniu zgody należy zaznaczyć znak „x” w oknie wyboru □.
Przy braku poniższych zgód, Zadanie Konkursowe nie będzie oceniane.

1. □ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora określonego w
Regulaminie Konkursu, danych osobowych podanych przez Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska, poczty
elektronicznej, nazwy, stanowiska służbowego, w tym na ich publikację na oficjalnym profilu Organizatora
na portalu Facebook® i Instagram®, YouTube® ora stronie internetowej w związku z prowadzonym
Konkursem.

□ Prawa, co do ochrony przetwarzania danych ujęte są w przekazanej mi klauzuli informacyjnej, z którą się
zapoznałem.

□ Potwierdzam, że mam wiedzę o prawie do żądania od Administratora, którym jest Organizator dostępu do
przekazanych w powyższym celu danych osobowych, jak i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami
archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji, oraz
rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej.

□ W ramach udziału w Konkursie, Uczestnik udzielam Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej licencji na
korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, t.j. Zadań Konkursowych (oznaczonych w
Regulaminie jako „Utwory”) na warunkach opisanych w pkt 6 Regulaminu.

□ Oświadczam, że jestem wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)., i że Zadanie
Konkursowe, przez mnie zgłoszone jest wolne od wad prawnych, a w szczególności, że posiadam pełnię praw
autorskich do Zadania Konkursowego i mam prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 6.2
Regulaminu.
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□

Oświadczam, że ponoszę wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora
Zadań Konkursowych, nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich czy też praw do wizerunku,
osób trzecich. Mam wiedzę, że w przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek
prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia
wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia
przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu, w szczególności naruszenia
jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej (w tym: jej prawa do wizerunku) lub naruszenia jakiegokolwiek
zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Zadaniem Konkursowym, w całości zwolnię
Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryję wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie
zobowiązana Organizator.

________________________

___________________________

Data

podpis reprezentanta
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