Uchwała Nr 745/XXX/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) - Rada Miasta Lublin
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury:
1) Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin,
2) Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury,
3) Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności,
4) Nagrody Okolicznościowe.
2. Ustanawia się doroczną Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury.
§2
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1 określa „Regulamin
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury”, który stanowi załącznik do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały nr 745/XXX/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Regulamin przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Prezydent Miasta Lublin przyznaje:
1) Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin,
2) Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury,
3) Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności,
4) Nagrody Okolicznościowe,
5) Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury, zwane dalej "Nagrodami".
§2
1. Prezydent Miasta Lublin wybiera laureatów Nagród, o których mowa w § 1 pkt 1 – 3 oraz pkt 5 spośród
kandydatów rekomendowanych przez Komisję do spraw nagród, zwaną dalej „Komisją”.
2. Prezydent Miasta Lublin przyznaje Nagrody określone w § 1 pkt 4 na wniosek podmiotów, o których mowa
w § 3 lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin
właściwej do spraw kultury.
§3
Kandydatów do Nagród zgłaszają osoby fizyczne, prawne, a także inne podmioty.
§4
Środki finansowe przeznaczone na wypłatę Nagród są zapewniane w budżecie Miasta Lublin.
Rozdział 2.
Nagroda Artystyczna Miasta Lublin
§5
1. Nagroda Artystyczna Miasta Lublin przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym oraz innym
podmiotom, w tym także grupom nieformalnym, na podstawie oceny osiągnięć o istotnym znaczeniu, za
wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej powstałe w okresie minionego roku
kalendarzowego, w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
1) film,
2) literatura,
3) muzyka,
4) sztuki wizualne, w tym m. in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
5) taniec,
6) teatr.
2. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin.
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§6
1. Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin może otrzymać kandydat, którego działalność w dziedzinie twórczości
artystycznej w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju
lub za granicą.
2. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin otrzymuje nagrodę finansową i dyplom.
Rozdział 3.
Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury
§7
1. Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury przyznawana jest animatorom i menedżerom kultury
będącym osobami fizycznymi, prawnymi lub innymi podmiotami, w tym także grupami nieformalnymi, na
podstawie oceny działalności, za znaczące osiągnięcia powstałe w okresie minionego roku kalendarzowego
w zakresie upowszechniania kultury, w tym w szczególności dotyczące:
1) animacji i organizacji wydarzeń kulturalnych,
2) edukacji kulturalnej i artystycznej,
3) wspomagania artystycznej twórczości amatorskiej,
4) popularyzacji różnorodnych dziedzin kultury i sztuki.
2. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury.
§8
1. Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury może otrzymać kandydat, którego działalność
z zakresu upowszechniania kultury w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest
rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
2. Laureat Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury otrzymuje nagrodę finansową i dyplom.
Rozdział 4.
Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności
§9
1. Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności przyznawana jest wyłącznie osobom fizycznym za co
najmniej dwudziestoletnią działalność twórczą, artystyczną lub w zakresie upowszechnia kultury na
podstawie oceny całokształtu osiągnięć o istotnym znaczeniu, w uznaniu wybitnych dokonań w obszarze
kultury i sztuki.
2. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności.
§ 10
1. Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności może otrzymać osoba, której działalność w dziedzinie
twórczości artystycznej lub w zakresie upowszechnia kultury w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub
sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
2. Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
3. Laureat Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności otrzymuje nagrodę finansową, statuetkę
i dyplom.
Rozdział 5.
Nagrody Okolicznościowe
§ 11
1. Nagrody Okolicznościowe mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym
podmiotom, w tym grupom nieformalnym na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym
znaczeniu, za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub z okazji
jubileuszu działalności twórczej, artystycznej lub jubileuszu działalności w zakresie upowszechniania
kultury.
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2. W danym roku kalendarzowym Nagroda Okolicznościowa może być przyznana temu samemu podmiotowi
jeden raz.
3. Laureat Nagrody Okolicznościowej otrzymuje nagrodę finansową i dyplom.
Rozdział 6.
Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury
§ 12
1. Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za wspieranie
finansowe lub pozafinansowe przedsięwzięć kulturalnych, twórczości artystycznej oraz innych działań
w zakresie kultury i sztuki w minionym roku kalendarzowym.
2. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury.
3. Laureat Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury otrzymuje statuetkę oraz dyplom.
Rozdział 7.
Tryb zgłaszania kandydatów do Nagród
§ 13
1. Prezydent Miasta Lublin każdego roku ogłasza nabór zgłoszeń do Nagród, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zgłoszenia kandydatów do Nagród Okolicznościowych przyjmowane są w trakcie całego roku
kalendarzowego.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 będzie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu
Miasta Lublin.
4. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin
właściwej do spraw kultury, na formularzach stanowiących załączniki nr 1 - 5 do niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenie może zawierać dodatkowe elementy w postaci: opinii, rekomendacji, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem kopii dyplomów, wycinków prasowych, dokumentacji filmowej i fotograficznej,
katalogów, wydawnictw, zapisu audio itp.
5. Załączniki, o których mowa w ust. 4 nie podlegają zwrotowi.
6. Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata.
Rozdział 8.
Sposób powoływania i skład Komisji
§ 14
1. Skład osobowy Komisji określa corocznie Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia.
2. Do składu Komisji Prezydent Miasta Lublin powołuje: 2 osoby na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin po zasięgnięciu opinii Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin, 2 osoby na
wniosek Rady Kultury Miasta Lublin, 1 osobę na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Lublin i 2 osoby z własnej inicjatywy.
§ 15
1. Do składu Komisji powoływane są wyłącznie osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym Lublina
spośród:
1) twórców i artystów,
2) animatorów i menedżerów kultury,
3) środowisk naukowych, których obszar działalności zawiera się w zakresie kultury i sztuki,
4) organizacji pozarządowych, których zakres działalności obejmuje zadania z zakresu kultury i sztuki,
5) dziennikarzy, publicystów i krytyków zajmujących się kulturą i sztuką.
2. W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydaci do Nagród.
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§ 16
Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń oraz rekomenduje Prezydentowi Miasta
Lublin kandydatów do Nagród.
§ 17
Tryb pracy Komisji określa Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 18
Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 1 – 3 oraz pkt 5 są niepodzielne, tj. nie można wyłonić więcej niż
jednego laureata danej Nagrody.
§ 19
Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnej Nagrody w danym roku budżetowym.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury
…………………………………..
Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie
Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za ….......... rok

1. Dane Kandydata:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
PESEL ….........................................................
telefon …........................................................., e-mail …..................................................................................
2. Dane Zgłaszającego:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
telefon …........................................................, e-mail …...................................................................................
osoba do kontaktu …..........................................................................................................................................
3. Uzasadnienie wniosku (max. 2 strony)*

* opis dokonania / osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej powstałego w okresie danego roku,
za które ma zostać przyznana Nagroda Artystyczna Miasta Lublin
Załączniki zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu:
…...................................................................
…...................................................................

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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…………………………………..
Miejscowość i data

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia Kandydata:
1.
Jako Kandydat do Nagrody …........................................ 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.

…………………………………..

…………………………………..

Miejscowość i data

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.

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury
…………………………………..
Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie
Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w ….......... roku

1. Dane Kandydata:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
PESEL ….........................................................
telefon …........................................................., e-mail …..................................................................................
2. Dane Zgłaszającego:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
telefon …........................................................, e-mail …...................................................................................
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
Załączniki zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu:
…...................................................................
…...................................................................

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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…………………………………..
Miejscowość i data

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia Kandydata:
1.
Jako Kandydat do Nagrody …........................................ 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.

…………………………………..

…………………………………..

Miejscowość i data

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.

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury
…………………………………..
Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie
Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności

1. Dane Kandydata:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
PESEL ….........................................................
telefon …........................................................., e-mail …..................................................................................
2. Dane Zgłaszającego:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
telefon …........................................................, e-mail …...................................................................................
osoba do kontaktu …..........................................................................................................................................
3. Uzasadnienie wniosku (max. 2 strony)*

* opis całokształtu działalności, w tym data rozpoczęcia działalności, charakterystyka osiągnięć o istotnym
znaczeniu oraz wybitnych dokonań w dziedzinie kultury i sztuki, za które ma być przyznana Nagroda Miasta
Lublin za Całokształt Działalności
Załączniki zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu:
…...................................................................
…...................................................................

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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…………………………………..
Miejscowość i data

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia Kandydata:
1.
Jako Kandydat do Nagrody …........................................ 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.

…………………………………..

…………………………………..

Miejscowość i data

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.

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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Załącznik nr 4
do Regulaminu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury
…………………………………..
Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie
Nagrody dla Mecenasa Kultury

1. Dane Kandydata:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
telefon …........................................................., e-mail …..................................................................................
2. Dane Zgłaszającego:
nazwa …..............................................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
telefon …........................................................, e-mail …...................................................................................
osoba do kontaktu …..........................................................................................................................................
3. Informacja o wsparciu udzielonym w danym roku, za które ma zostać przyznana Nagroda (nazwa
przedsięwzięcia/projektu, termin realizacji, organizator/autor, rodzaj/wysokość udzielonego wsparcia):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. Uzasadnienie wniosku z opisem działalności Kandydata w zakresie wspierania kultury (max. 2 strony).
Załączniki zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu:
…...................................................................
…...................................................................

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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…………………………………..
Miejscowość i data

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia Kandydata:
1.
Jako Kandydat do Nagrody dla Mecenasa Kultury 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.

…………………………………..

…………………………………..

Miejscowość i data

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.

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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Id: RMDAI-WQHVV-STUFO-PZNEQ-QYQOD. Podpisany
Strona 13 z 15

Załącznik nr 5
do Regulaminu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury
…………………………………..
Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie
Nagrody Okolicznościowej

1. Dane Kandydata:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
PESEL ….........................................................
telefon …........................................................., e-mail …..................................................................................
2. Dane Zgłaszającego:
nazwa / imię i nazwisko ….................................................................................................................................
adres …...............................................................................................................................................................
telefon …........................................................, e-mail …...................................................................................
osoba do kontaktu …..........................................................................................................................................
3. Uzasadnienie wniosku (max. 2 strony)*

* opis dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury, za które ma
zostać przyznana Nagroda Okolicznościowa
Załączniki zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu:
…...................................................................
…...................................................................

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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…………………………………..
Miejscowość i data

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia Kandydata:
1.
Jako Kandydat do nagrody okolicznościowej w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu oraz
wyrażam dobrowolną zgodę na zgłoszenie mojej osoby do nagrody, o której mowa we wniosku.
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.

…………………………………..

…………………………………..

Miejscowość i data

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.

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis
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