Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS URZĘDU PATENTOWEGO NA PLAKAT O TEMATYCE ZWIĄZANEJ
Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. KOD PRACY

/powinien składać się z 6 znaków - dowolnie wybranych cyfr i liter/


2. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA …………………………………………………………………………………………...............………...
DATA URODZENIA ………………………….………………………………………………………..……………………...............………...
WIEK /dotyczy kategorii otwartej i zamkniętej/ ..................................................................................................
ZAWÓD /dotyczy kategorii otwartej i zamkniętej/ …………………………..………………….........................................…
ADRES ………………………….………….………………………..……..………………….… …….……..…..…….. ……..……………………
ulica

………………..……………….

numer domu

numer mieszkania

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

kod pocztowy

miejscowość

TELEFON komórkowy ……..…………………………..…………………

stacjonarny

……………............…………………………

E-MAIL ………………………..…………………….………………………………………………………………………………………………………

3. KATEGORIA PRACY
 uczniowska

/proszę zaznaczyć właściwą kategorię/

 studencka

 otwarta

 zamknięta

Dotyczy tylko KATEGORII UCZNIOWSKIEJ I STUDENCKIEJ:
NAZWA SZKOŁY/UCZELNI ……………..…………………………………………..………………………………………………………...

.……………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA ………..………………..……………………………………….……………...

.……………………………………………………………..…………………………………………..……………………………..……
WYDZIAŁ/KIERUNEK ……………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
1

ADRES SZKOŁY/UCZELNI

………………………………………….….……………….……………………………………………………………………….………………
ulica i numer

…….………………………………………….…

….…………….……..….………………….……………………………

kod pocztowy

miejscowość

Dotyczy tylko KATEGORII STUDENCKIEJ:
DOKŁADNA NAZWA PRACOWNI …….……………………..………………………………………………………………….....

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

4. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną
własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP, i akceptuję wszystkie warunki
określone w tym regulaminie.
Oświadczam, że plakat zgłoszony na konkurs jest moim osobistym dziełem i przysługują mi w całości
autorskie prawa majątkowe do tego plakatu i nie jest on obciążony autorskimi prawami majątkowymi
osób trzecich.
Oświadczam, że plakat zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw stron trzecich, w szczególności
jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
Oświadczam, że plakat zgłoszony do Konkursu nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem
publicznym i dobrymi obyczajami.
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem
w Konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, zorganizowanym przez
Urząd Patentowy RP, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym
Konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu
danych osobowych umieszczonych we wniosku, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania tych danych oraz że zostałem
poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania.

……….……………………………….……………..………

………………………….…………………………………………………………..…

miejscowość i data

czytelny podpis autora/autorów

UWAGA: Formularz należy wypełnić WYRAŹNIE DRUKOWANYMI LITERAMI i dostarczyć
do Urzędu Patentowego RP, zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie
www.uprp.gov.pl
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