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Załącznik do Regulaminu konkursu na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji 

społeczno-gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji  

społeczno-gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie 

Uwaga: w konkursie mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia. Uczestników niepełnoletnich 

zgłaszają rodzice/opiekunowie prawni 

Dane Zgłaszającego:  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu lub adres e-mail  

 

Zgłaszam udział w konkursie dla: (proszę zaznaczyć w kolumnie -3- wybór kategorii) 

-1- -2- -3- 

młodzieży i społeczności studenckiej 
(określonej w §3 pkt. 1 a regulaminu) 

na nazwę identyfikującą budynek centrum 
aktywizacji społeczno-gospodarczej 

 

na logo identyfikujące budynek centrum 
aktywizacji społeczno-gospodarczej 

 

pozostałych mieszkańców Konina 
(określonych w §3 pkt. 1 b regulaminu) 

na nazwę identyfikującą budynek centrum 
aktywizacji społeczno-gospodarczej 

 

na logo identyfikujące budynek centrum 
aktywizacji społeczno-gospodarczej 

 

Oświadczam, że: 

1. Znane mi są warunki konkursu, akceptuję Regulamin konkursu na nazwę i logo budynku 

planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w 

Koninie i wyrażam zgodę na nieodpłatne, stałe wykorzystywanie mojej pracy przez 

Organizatora konkursu. 

2. Nadesłana praca jest wynikiem mojej indywidualnej pracy twórczej, jest wolna od wad 

prawnych i nie narusza praw osób trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 

związanych z promocją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) 

 
…………………………..……………..……………………………. 

 (data i podpis) 
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1. Proponowana nazwa budynku 

 

 

i/lub 

2. Proponowane logo 

Prześlij plik (rysunek wykonany elektronicznie lub skan rysunku wykonanego ręcznie  

w dowolnej technice) w formacie .pdf, .jpg, .png. Uwaga! Zaleca się przesłanie pliku w dobrej 

jakości/rozdzielczości. 

 

3. Dodatkowo, poza konkursem – napisz krótko, na co mogłoby być przeznaczone 

jedno lub więcej pomieszczeń nowego centrum aktywizacji społeczno-

gospodarczej, biorąc pod uwagę, że będzie ono ukierunkowane na rozwój 

przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży oraz osób dorosłych. 

 

 

UWAGA: 

1. Termin składania zgłoszeń upływa 5 października 2018 r. 

2. Wypełnione zgłoszenia udziału w konkursie wraz z plikiem logo (jeśli dotyczy) należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres: konkurs.konin@liderprojekt.pl  

3. Nazwa budynku nie może być: nazwą własną, imieniem. W przypadku powtarzającej się 

propozycji nazwy decyduje kolejność zgłoszeń. Nazwa powinna spełniać następujące warunki: 

nawiązywać do charakteru miejsca, być łatwa do zapamiętania, być oryginalna. 

4. Logo identyfikujące działalność budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-

gospodarczej może mieć dowolną formę, zawierać sygnet i/lub logotyp, a także tagline (slogan). 

Logo może zostać zaprojektowane przy użyciu dowolnych programów graficznych lub na 

papierze bez użycia programów graficznych. 

5. Informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika 

jest Lider Projekt Sp. z o.o., z siedzibą Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań, i są one 

przetwarzane w celu uczestnictwa w „Konkursie na nazwę i logo budynku planowanego na 

centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b” 


