
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

37. KONKURS „WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI” 

 

DANE WŁAŚCICIELA/OPIEKUNA/ZARZĄDCY OBIEKTU 
 

Imię i nazwisko 

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

Pełna nazwa firmy/instytucji  

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

Adres korespondencyjny  

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

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

Numer telefonu 

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

Adres e-mail  

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

W jaki sposób jest Pani/Pan związana/y z obiektem  

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

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

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

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (jeśli zgłaszający nie jest właścicielem, opiekunem ani 

zarządcą zgłaszanego obiektu) 

Imię i nazwisko 

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

Numer telefonu 

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

Adres e-mail 

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

 

Uwaga! Zgłaszający, który nie jest właścicielem, zarządcą ani opiekunem zgłaszanego 

obiektu może zgłosić do konkursu obiekt wyłącznie za pisemną zgodą właściciela obiektu, 

którą właściciel/opiekun/zarządca udziela składając podpis na drugiej stronie tego 

formularza. 

  

 



INFORMACJE O ZGŁOSZONYM OBIEKCIE 

Nazwa ulicy/alei/placu  

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

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

Numer budynku (jeżeli dotyczy)  

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

Numer lokalu (jeżeli dotyczy)  

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

Kod pocztowy (jeżeli dotyczy)  

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

Dzielnica (proszę zaznaczyć właściwą) 

□ Bemowo □ Białołęka □ Bielany □ Mokotów □ Ochota  □ Praga-Południe 
□ Praga-Północ □ Rembertów  □ Śródmieście  □ Targówek  □ Ursus 
□ Ursynów □ Wawer □ Wesoła □ Wilanów  □ Włochy □ Wola        
□ Żoliborz  
  
Rodzaj obiektu 

□ balkon, loggia lub okno      □ ogródek przy budynku wielorodzinnym                                 

□ ogród lub ogródek przy budynku jednorodzinnym  

□ tereny spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych; 

□ eko ogród/ogród nowoczesny   

□ inne formy zieleni miejskiej    

□ inne* (prosimy o wpisanie rodzaju) 

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

Występujące gatunki roślin  

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

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

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

Lokalizacja obiektu (prosimy o podanie piętra, strony budynku lub innych cech 

charakterystycznych 

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

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

Uwagi o obiekcie 

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

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

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

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

 



 

 

□ Akceptuję regulamin 37. konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”  

□ Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. 

Warszawy oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, w celu uczestnictwa w organizowanym 

przez m.st. Warszawa, 37. konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni” w 2020 r. w zakresie 

imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. 

 

 

 

 

Podpis zgłaszającego                                                       Podpis  opiekuna/zarządcy 

obiektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2  

 

Warszawa, dnia …………. 2020 r. 

……………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu) 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

(adres) 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem/opiekunem obiektu (……………………..1). 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 37. Konkursu „Warszawa w kwiatach i 

zieleni” w 2020 r. i akceptuję jego treść. 

3. Jednocześnie wyrażam zgodę na mój udział, w konkursie, o którym mowa w pkt 2. 

 

 

……………………………………………………………….. 

Podpis osoby składającej oświadczenie2 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. 

Warszawy oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, w celu uczestnictwa w organizowanym 

przez m.st. Warszawa, 37 konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni” w 2020 r. w zakresie 

imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. 

……………………………………………………………….. 

Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

                                                 
1 W tym miejscu należy  wpisać nazwę obiektu oraz jego lokalizację. 
2 W przypadku podmiotów (osoby prawne, jednostki organizacyjne) podpis składa osoba lub osoby uprawnione 

do reprezentowania. 


