
ZAŁĄCZNIK Nr 1

DO REGULAMINU KONKURSU NA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO 
PRZY UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE. 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Jako Uczestnik Konkursu / działający w imieniu Uczestnika Konkursu:

...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika

...........................................................................................................................................................................................................

.
adres

...........................................................................................................................................................................................................

.
adres do korespondencji

...........................................................................................................................................................................................................

.
tel., fax, e-mail

...........................................................................................................................................................................................................

.
REGON (PESEL), NIP

składam(-y) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Do wniosku załączam (-y):
- pełnomocnictwo udzielone osobie uprawnionej do reprezentowania Uczestnika Konkursu składania 
oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu;
- Załącznik nr 2 - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie, zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo zamówień publicznych;
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych

...................................................................................................................................................................
miejscowość, data, podpis Uczestnika Konkursu/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Uczestnika Konkursu



ZAŁĄCZNIK Nr 2

DO REGULAMINU KONKURSU NA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO 
PRZY UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE.  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ZGODNIE Z ART. 22 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Niniejszym  jako  Uczestnik  Konkursu  (w  imieniu  Uczestnika  Konkursu)  oświadczam,  że 
spełniam  warunki  przewidziane  przepisem  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych:
a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa
b) nakładają obowiązek ich posiadania;
c) posiadania wiedzy i doświadczenia;
d) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Niniejszym jako Uczestnik Konkursu (w imieniu Uczestnika Konkursu) oświadczam, że:
a) akceptuję Regulamin Konkursu;
b) jestem związany Regulaminem Konkursu;
c) przysługują  mi  majątkowe  prawa  autorskie  w  zakresie  określonym  Regulaminem 

Konkursu do zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej;
d) przenoszę  na  Zamawiającego  prawa  autorskie  majątkowe  do  pracy  konkursowej  w 

zakresie omówionym w rozdz. 15 Regulaminu Konkursu;
      e)  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

...................................................................................................................................................................
miejscowość, data, podpis Uczestnika Konkursu/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Uczestnika Konkursu



ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO REGULAMINU KONKURSU NA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO 
PRZY UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE.  

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych  w art. 24 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1  ustawy w myśl, której wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub  wykonując je nienależycie, 
lub zostali  zobowiązani  do zapłaty  kary umownej,  jeżeli  szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary 
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia  i zostały   stwierdzone 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców,  z  którymi  dany  zamawiający  rozwiązał  albo  wypowiedział  umowę  w  sprawie 
zamówienia

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, 
za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 
odstąpienie  od  niej  nastąpiło  w  okresie  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania,  a  wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

2)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego;

3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;

4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału  w zorganizowanej  grupie  albo związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;



7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie  
przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,  o 
którym mowa w art.  9  lub art.  10  ustawy z dnia  15 czerwca  2012 r.  o  skutkach powierzenia 
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym   wbrew  przepisom  na  terytorium 
Rzeczpospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  poz.  769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku;

11)  wykonawców  będących  spółką  jawną,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową,  spółką 
komandytowo-akcyjną  lub  osobą  prawną,  których  odpowiednio  wspólnika,  partnera,  członka 
zarządu,  komplementariusza  lub  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.  9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o  
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom  przebywającym  wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

                                                                                                                      
...................................................................................................................................................................

miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika Konkursu/osoby uprawnionej do występowania w 
imieniu Uczestnika Konkursu



ZAŁĄCZNIK Nr 4
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O ZWIĄZANIU REGULAMINEM

KONKURSU ORAZ AKCEPTACJI JEGO WARUNKÓW

Działając w imieniu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

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

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI  STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY 
UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE

Oświadczam (-y), że:
1. zapoznałem/(zapoznaliśmy) się z Regulaminem konkursu i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń  oraz  zdobyłem/(zdobyliśmy)  konieczne  informacje  do  przygotowania  prac 
konkursowych,

2. jestem/(jesteśmy)  związany/(ni)  Regulaminem  konkursu  i  akceptuję/(akceptujemy)  jego 
warunki,

3. zobowiązuję/(zobowiązujemy)  się  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  ostatecznej 
koncepcji  oraz  dalszych  faz  dokumentacji  projektowej  pokonkursowych  wytycznych 
merytorycznych  Sądu  Konkursowego  oraz  uwag  Zamawiającego  konkursu  ustalonych  po 
podpisaniu umowy.

Oświadczam (-y), że praca konkursowa:
1. została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
2. nie została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

…...............................................................................................................................................................
miejscowość, data (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika występującego samodzielnie albo  
podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników występujących  
wspólnie).

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników  
postępowania konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa (par.2 ust 7 Regulaminu).



ZAŁACZNIK Nr 5
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O ZASTRZEŻENIU JAWNOŚCI INFORMACJI

Działając w imieniu: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

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

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI  STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY 
UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE

Oświadczam (y), że:
f) nie zastrzegam/y jawności wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.**
g) zastrzegam/y jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie: **

1. wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
z późniejszymi zmianami) **.

2. informacji i dokumentów dotyczących**:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

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

miejscowość, data (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania  Uczestnika  
występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem 
Uczestników występujących wspólnie)

*  W  przypadku  złożenia  wniosku  wspólnego,  niezbędne  jest  złożenie  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  uczestników  
postępowania konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa (§2 ust. 7 Regulaminu).

**niepotrzebne skreślić



ZAŁĄCZNIK Nr 6
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O PRAWACH  AUTORSKICH

Działając w imieniu: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

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

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY 
UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE

• Oświadczam (-y), że zgodnie z Regulaminie niniejszego konkursu (§ 15):
• udzielam nieodpłatnie Zamawiającemu licencji, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, 

w zakresie następujących pól eksploatacji z poszanowaniem osobistych praw autorskich:
• rozpowszechniania przez prezentację oraz publikacji pracy w całości lub we fragmentach, na 

wystawie  pokonkursowej,  w  katalogu  pokonkursowym,  wydawnictwach  promujących 
inwestycje  lub  Zamawiającego,  w  mediach,  na  spotkaniach,  konferencjach  i  na  stronach 
internetowych,

• możliwości reprodukcji i publikacji prac w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej 
techniki,

• jeżeli  moja/(nasza)  praca  zostanie  nagrodzona  I  nagrodą  przenoszę/(przenosimy)  w 
momencie zawarcia umowy o prace projektowe lub niezawarcia umowy z przyczyn leżących 
po mojej/(naszej)  stronie  na Zamawiającego  autorskie  prawa majątkowe  do sporządzonej 
pracy, na następujących polach eksploatacji: 

• użyczanie, najmowanie, wprowadzenie do obrotu,
• prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji,
• prawa do wykonywania  robót  budowanych i  innych prac  wg projektów sporządzonych  na 

podstawie utworu.

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

miejscowość, data (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika  
występującego samodzielnie albo podpis osoby 

lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, będącego 
pełnomocnikiem Uczestników występujących wspólnie)

W  przypadku  złożenia  wniosku  wspólnego,  niezbędne  jest  złożenie  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  uczestników  
postępowania konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §2 ust. 7 Regulaminu).



ZAŁĄCZNIK Nr 7
WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO UCZESTNIKA, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI 

REGULAMINU KONKURSOWEGO ZGODNIE Z § 2 UST. 2 PKT 4 REGULAMINU

Działając w imieniu: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

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

• nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
• albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI  STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY 
UL. CICHEJ 6 W CHORZOWIE

• Przedstawiam (-y) wykaz członków zespołu autorskiego, którzy spełniają warunki Regulaminu 
konkursowego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu:

• …………………………………………………………………podpis........................

• …………………………………………………………………podpis........................
• …………………………………………………………………podpis........................

• …………………………………………………………………podpis........................
• …………………………………………………………………podpis........................

• …………………………………………………………………podpis........................
• …………………………………………………………………podpis........................

• …………………………………………………………………podpis........................
• …………………………………………………………………podpis........................

• …………………………………………………………………podpis........................

………………………………………………… …………………………………………………………………………

miejscowość, data (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika  
występującego samodzielnie albo podpis osoby 

lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, będącego 
pełnomocnikiem Uczestników występujących wspólnie)

*  W  przypadku  złożenia  wniosku  wspólnego,  niezbędne  jest  złożenie  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  uczestników  
postępowania konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §2 ust. 7 Regulaminu).

** Dopuszcza się późniejszą zmianę członków zespołu autorskiego Uczestnika, którzy spełniają warunki Regulaminu zgodnie z §  
2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu z zastrzeżeniem, że każdy nowy członek zespołu będzie spełnił ww. warunki.



ZAŁĄCZNIK Nr 8

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Działając w imieniu: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania

albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. CICHEJ 
6 W CHORZOWIE

Przedstawiam(-y),  zgodnie  z  Regulaminie  niniejszego  konkursu  (§  2  ust.  2  pkt  3),  wykaz  prac  podobnych 
wykonanych w okresie  ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do 
udziału  w  Konkursie  (a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie),  w  zakresie 
wskazanym poniżej oraz załączam dowody, że zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie**:

Lp. Przedmiot prac Miejsce 
wykonania

Podmiot 
zlecający prace

Daty 
wykonania

Ilość miejsc na 
widowni

1.

2.

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

miejscowość, data (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika 
występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników 
występujących wspólnie)

*  W przypadku  złożenia  wniosku  wspólnego,  niezbędne  jest  złożenie  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  uczestników  postępowania  
konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §2 ust. 7 Regulaminu).

** do prac wyszczególnionych należy załączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, zgodnie z Rozporządzeniem  Prezesa  
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane



ZAŁĄCZNIK Nr 9

DO REGULAMINU KONKURSU NA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. 
CICHEJ 6 W CHORZOWIE. 

POKWITOWANIE ODBIORU
PRACY KONKURSOWEJ

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:

została przyjęta w dniu ...........................…………..2013r. o godz. ..........................................................

...................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć Sekretarza Organizacyjnego Konkursu lub osoby upoważnionej

_____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK Nr 9

DO REGULAMINU KONKURSU NA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. 
CICHEJ 6 W CHORZOWIE. 

POKWITOWANIE ODBIORU
PRACY KONKURSOWEJ

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:

została przyjęta w dniu ...........................…………..2013r. o godz. ..........................................................
...................................................................................................................................................................

podpis i pieczęć Sekretarza Organizacyjnego Konkursu lub osoby upoważnionej



ZAŁĄCZNIK Nr 10

DO REGULAMINU KONKURSU NA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. 
CICHEJ 6 W CHORZOWIE. 

KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA KONKURSU

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:

została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika Konkursu:

...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika

............................................................................................................................................................................................................
adres

............................................................................................................................................................................................................
adres do korespondencji

............................................................................................................................................................................................................
tel., fax, e-mail

Autor/ Zespół autorski:

lp. imię i nazwisko
funkcja - udział % w 

pracy podpis
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

...................................................................................................................................................................
miejscowość, data, podpis Uczestnika Konkursu/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Uczestnika Konkursu


