
 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr ….. z dn. …………..

              Karta zgłoszeniowa uczestnika
Konkursu „Strażnik siedlisk przyrodniczych”

o nagrodę 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Edycja V

I. Dane uczestnika Konkursu

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania uczestnika Konkursu

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica i nr Gmina

Telefon 
kontaktowy e-mail

Adres korespondencyjny

PESEL 

NIP

Urząd Skarbowy 

II. Lokalizacja nieruchomości na której prowadzone jest działanie zgłoszone do Konkursu

Nr ewidencyjny działki (działek) 

Miejscowość

Ulica i nr

Gmina

Powiat

III. Informacje o działaniu zgłoszonym do Konkursu

• Nazwa  działania (nazwa  powinna  być  możliwie  zwięzła,  jasno  określająca  działanie  np.  „Zachowanie 
cennego  siedliska  przyrodniczego  ….”,  „Zachowanie  miejsca  gniazdowania….”,  „Tworzenie  korzystnych 
warunków dla…..”):

• Opis działania i osiągnięte korzyści dla środowiska z niego wynikające: 

• Informacja  o  poniesionych przez  uczestnika  Konkursu  nakładach finansowych/zakres 
utraconych  korzyści  związanych  ze  zgłaszanym  zadaniem  konkursowym  (proszę  podać 
poniesione koszty w PLN oraz okres czasu, którego one dotyczą lub określić rodzaj i stopień niedogodności):



IV. Do karty zgłoszeniowej załączono dokumentację fotograficzną w ilości …….. szt.

Uwaga! Każde  zdjęcie  dokumentacji  fotograficznej  winno  zawierać  opis  treści  znajdujących  się  na  zdjęciu  oraz 
miejsce i datę wykonania. 

Data, podpis uczestnika Konkursu

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż: 

• zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez WFOŚiGW w Łodzi z siedzibą w Łodzi dla potrzeb związanych z udziałem w Konkursie, 
w tym do umieszczenia mojego imienia i nazwiska w mediach i internecie jako uczestnika Konkursu,

• wyrażam zgodę na wykorzystanie dokumentacji fotograficznej przez WFOŚiGW w Łodzi, w zakresie informacji i  
promocji,

• działania  będące  przedmiotem  zgłoszenia  do  Konkursu  nie  są  związane  z  wykonywaniem  obowiązków 
pracowników administracji rządowej i samorządowej,

• posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na terenie której jest realizowane zadanie zgłoszone do  

Konkursu wynikające z tytułu **:

1) własności,

2) współwłasności ………………………………………………………………………………………………………………..
wskazanie współwłaścicieli – imię i nazwisko

3) dzierżawy,

4) najmu,

5) innej  podstawy  władania  nieruchomością  tzn.:  ………………………………………………………………. 

zgodnie 

z dokumentem …………………………………………….………………. nr……………..…... z dnia …………………………

** - właściwe podkreślić

Podpis uczestnika Konkursu


