
 
 
 

Zgłoszenie do konkursu pod nazwą „Obiekt zaprzyjaźniony 
festiwalu INDUSTRIADA 2021 – święta Szlaku Zabytków Techniki” 

 
 
I. Dane uczestnika konkursu 

1. Pełna nazwa obiektu (miejsca) 
 

2. 
Skrócona nazwa obiektu (miejsca) używana do 
celów komunikacyjnych i promocyjnych 

 

3. Adres  
 

4. 

Nazwa właściciela obiektu / miejsca / podmiotu 
prawnego zarządzającego obiektem / innego 
podmiotu prawnego posiadającego tytuł do 
korzystania z obiektu / miejsca (w tym NIP) 

 

5.  Adres (dane do korespondencji)  

6. Telefon kontaktowy  

7. E-mail:  

8. 
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów 
roboczych 

 

9. Adres strony www (jeśli jest) 
 

10. 
Adresy do profili w mediach społecznościowych 
(jeśli są) 

 

 

II. Opis obiektu (miejsca), w którym realizowany będzie program wydarzeń 

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

……………………………………………………………………… 

 

III. Opis programu wydarzeń realizowanych w obiekcie (miejscu) z okazji festiwalu INDUSTRIADA 2021 
(scenariusz godzinowy wraz z opisem planowanych działań, minimalny czas trwania programu wydarzeń – 6 
godzin między 12.00–18.00) 

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

……………………………………………………………………… 

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumentację fotograficzną (zdjęcia w postaci wydruków) dokumentujące 
miejsce(a) organizacji wydarzenia (wydarzeń). 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 
„Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2021 

– święta Szlaku Zabytków Techniki” 
 



 

IV. Wyjaśnienie programu (proszę zwięźle odpowiedzieć na następujące pytania): 

1. Co w Państwa przekonaniu jest szczególnie ważne do zapamiętania po wizycie w Państwa 

obiekcie/uczestnictwie w zorganizowanym wydarzeniu? 

2. Dlaczego właśnie w Państwa obiekcie warto opowiedzieć wybraną przez Państwa historię związaną z 

motywem przewodnim? 

3. Dlaczego właśnie Państwa obiekt ma coś ważnego do powiedzenia – opowiada znaczące dla 

INDUSTRIADY 2021 (motywu przewodniego „TECHNIKA. TO WAS ZASKOCZY”) – historie? 

4. Czy i dlaczego Państwa propozycja wydarzeń jest aktualna – ważna dla współczesnych odbiorców? 

 

V. Potwierdzenie udziału 

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

Nazwa uczestnika konkursu, adres siedziby, NIP 
 
Deklaruję udział w festiwalu INDUSTRIADA 2021 i zobowiązuję się zrealizować program wydarzeń opisany w 

pkt III formularza zgłoszeniowego zgodnie z zasadami konkursu opisanymi w regulaminie konkursu pod 

nazwą: „Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2021”. 

 

VI. Oświadczenia 

 Oświadczam, że jestem właścicielem obiektu (miejsca) / jego prawnym zarządcą / posiadam inny tytuł 
prawny / pisemną zgodę do korzystania z:*  

 
(wpisać nazwę:  ……………………………………………………………………………………)** 

 

 oświadczam, że stan techniczny zgłaszanego obiektu (miejsca) jest co najmniej zadawalający i według 
mojej najlepszej wiedzy możliwa jest w nim w pełni bezpieczna recepcja zwiedzających / uczestników 
wydarzeń organizowanych podczas festiwalu INDUSTRIADA 2021, 

 oświadczam, że zawarte w formularzu zgłoszeniowym informacje są zgodne z prawdą, 

 oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie, 

 oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję go w całości, 

 oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną, dotyczącą ochrony danych 
osobowych (klauzula informacyjna dotyczy zgłaszającego jeśli jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną 
prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub 
członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi): 
Dane osobowe Zgłaszającego są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO - 
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2021 – 
święta Szlaku Zabytków Techniki” (realizacja zadań publicznych Administratora – działania informacyjno-
promocyjne Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, jako koordynującego 12 edycję święta Szlaku 
Zabytków Techniki - festiwalu INDUSTRIADA 2021). Zgłaszający nie jest obowiązany do podania swych 
danych osobowych. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych jest nierozpatrzenie 
zgłoszenia, gdyż dane te są niezbędne do wykonania tej czynności. Administratorem danych osobowych 
Zgłaszającego jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 
w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Administratora: iod@muzeumgornictwa.pl. Decyzje, 

mailto:iod@muzeumgornictwa.pl


w oparciu o podane przez Zgłaszającego dane, nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane 
osobowe Zgłaszającego będą przechowywane do czasu ustania ewentualnych roszczeń i wypełnienia 
obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych 
Zgłaszającego mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona – w oparciu o przepisy 
prawa – dokumentacja postępowania konkursowego. Zgłaszający ma prawo żądania dostępu do swych 
danych; ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO) oraz prawo do sprzeciwu. Prawo do usunięcia danych osobowych jest ograniczone 
w zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO. Zgłaszający ma również prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym 
przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec 
osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub 
pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami 
fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu 
złożenia zgłoszenia do konkursu „Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2021 – święta Szlaku 
Zabytków Techniki (Jeśli Zgłaszający nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, to złożenie niniejszego oświadczeni Zgłaszającego nie dotyczy).    

 
 
 
             ……………………………………………….                                                       …………………………………………………….  
                                (data)                                                                                                      (podpis) 
 

 
* Należy skreślić, jeśli nie dotyczy. 
** Należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność, dotyczącego prawa do korzystania z 
obiektu (miejsca).
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