
Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania dorocznych 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury

Wniosek o przyznanie

Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w    roku

, e-mail 

, e-mail 

1. Dane Kandydata:

nazwa / imię i nazwisko

adres

telefon (NNN-NNN-NNN)

2. Dane Zgłaszającego:

nazwa

adres

telefon (NNN-NNN-NNN)

osoba do kontaktu

3. Uzasadnienie wniosku (max. 2 strony - opis działania / dokonania / osiągnięcia powstałego w

okresie danego roku w zakresie upowszechniania kultury, za które ma zostać przyznana

Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury):
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Miejscowość i data (DD-MM-RRRR)



Załączniki zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu:

................................................
Podpis
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Miejscowość i data (DD-MM-RRRR)



Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia Kandydata:

1.

Jako Kandydat do Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w            roku 
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu oraz wyrażam 
dobrowolną zgodę na przystąpienie i udział w konkursie.  

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie,  utrwalanie moich danych osobowych 
zawartych w złożonym wniosku do administratora Urzędu Miasta Lublin w celu ich publikacji w 
formie katalogu na stronach internetowych Samorządu Miasta Lublin, zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.

................................................
Podpis

Oświadczenia podmiotu dokonującego zgłoszenia:

1.

Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła,
zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają
jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie,  utrwalanie moich danych osobowych
zawartych w złożonym przeze mnie wniosku do administratora Urzędu Miasta Lublin w celu ich
publikacji  w formie katalogu na stronach internetowych Samorządu Miasta Lublin, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
962, z późn. zm.

................................................
Podpis
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Miejscowość i data (DD-MM-RRRR)

Miejscowość i data (DD-MM-RRRR)

Miejscowość i data (DD-MM-RRRR)
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