Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 1308/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 24 grudnia 2018r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W KONKURSIE
„Metamorfozy Roku 2017/2018 - Najładniejsza Słupska Elewacja”

I Wnioskodawca:
Dane uczestnika konkursu:
…...............................................................................................................................................
Adres: …...................................................................................................................................
Nr telefonu do kontaktu: ...........................................................................................................
Adres e-mail: .............................................................................................................................

II Opis zadania:
1. Nazwa i miejsce wykonania zadania (adres nieruchomości, nr geodezyjny działki, obręb
geodezyjny, nr budynku):
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Numer księgi wieczystej:
…................................................................................................................................................
3. Zakres wykonanych prac:
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Całkowity koszt zadania: ….......................................................................................................
- w tym środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych (dotacje): ….............................................
5. Termin rozpoczęcia prac: ….......................................................................................................
6. Termin zakończenia prac: …......................................................................................................

III Oświadczenie:
Niniejszym, zgodnie z poniższym upoważnieniem, w imieniu Właściciela budynku mieszkalnego
wielorodzinnego …...............................................................................................................................
oświadczam, że:
1) Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu pn.: „Metamorfozy Roku 2017/2018 Najładniejsza Słupska Elewacja” oraz wyrażam zgodę na:
a) uczestnictwo w Konkursie,
b) publikację danych i zdjęć nieruchomości,
c) udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych Właściciela.
2) Elewacja budynku przedstawionego do Konkursu została wyremontowana w okresie
od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną.
3) Dokumentacja fotograficzna elewacji budynku sprzed remontu oraz po wykonaniu prac
stanowi załącznik do karty zgłoszenia.

…...................................................

..….....................................................

miejscowość i data

czytelny podpis
(imię i nazwisko)

IV Upoważnienie:
UPOWAŻNIENIE
Właściciel budynku mieszkalnego wielorodzinnego ….....................................................................
................................................................................................................................................................
w Słupsku niniejszym upoważnia Panią/Pana:
…............................................................................................................................................................
o Numerze PESEL: …............................................................. zam. w: …...........................................
przy ulicy: …......................................... nr domu: …..............., nr mieszkania …................................
do zgłoszenia budynku ........ .................…...................................................................... do Konkursu
pn.: „Metamorfozy Roku 2017/2018 - Najładniejsza Słupska Elewacja” i do złożenia oświadczenia
o akceptacji postanowień Regulaminu w ww. Konkursie oraz wyraża zgodę na:
1. uczestnictwo w Konkursie,
2. publikację danych i zdjęć nieruchomości,
3. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych Właściciela

…...........................................….

.................…............................................................

miejscowość i data

Czytelne podpisy osób upoważniających
(imię i nazwisko)

................................................
miejscowość i data

....................................................................................
Czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie
(imię i nazwisko)

