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Zał. Nr 1 do Regulaminu Konkursu  ,,Gmina na 6” 

 

                  Zgłoszenie gminy do IV edycji konkursu – GMINA NA 6 

 

1.Dane urzędu / nazwa gminy :.……............................................................... 

Regon:.............................................NIP:.................................................... 

Adres:........................................................................................................ 

Osoba odpowiedzialna za realizację zgłoszenia: …………………………..………………………… 

Telefon: ...........................................Faks: ................................................. 

email: ...........................................www: ................................................... 

Imię i nazwisko Wójta/Burmistrza/Prezydenta:................................................ 

  

RODZAJ GMINY 

□ Miejska 

□ Miejsko-wiejska 

□ Wiejska 

 
        
GMINY MIEJSKIE oraz MIEJSKO-WIEJSKIE 
Jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT*, wyrażamy 

zgodę na wystawienie faktury VAT tytułem pokrycia kosztów prezentacji konkursu w 

mediach Organizatora (*niepotrzebne skreślić). 

 

Zgłaszamy gminę w jednej kategorii :    

□ Gmina przyjazna turystom* 

□ Gmina przyjazna inwestorom* 

□ Gmina przyjazna mieszkańcom* 

□ Gmina przyjazna środowisku* 
*Powierzchnia reklamowa na wizytówkę gminy 12 modułów (129,5 x 151,6 mm),opłata 1050 zł + 23% VAT   

 

Zgłaszamy gminę w więcej, niż jednej kategorii : 

□ w dwóch kategoriach** 

□ w trzech kategoriach** 

□ w czterech kategoriach** 

 

□ Gmina przyjazna turystom 

□ Gmina przyjazna inwestorom 

□ Gmina przyjazna mieszkańcom 

□ Gmina przyjazna środowisku  
**Opłata 850 zł + 23% VAT za każdą zgłoszoną kategorię ( powierzchnia reklamowa = wielokrotność 
zgłoszonych kategorii). 
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GMINY WIEJSKIE 
Jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT*, wyrażamy 

zgodę na wystawienie faktury VAT tytułem pokrycia kosztów prezentacji konkursu w 

mediach Organizatora (*niepotrzebne skreślić) 

 

Zgłaszamy gminę w jednej kategorii: 

□ Gmina przyjazna turystom* 

□ Gmina przyjazna inwestorom* 

□ Gmina przyjazna mieszkańcom* 

□ Gmina przyjazna środowisku* 
*Powierzchnia reklamowa na wizytówkę gminy 12 modułów (129,5 x 151,6 mm),opłata 650 zł + 23% VAT   

 

 

 

Zgłaszamy gminę w więcej, niż jednej kategorii : 

□ w dwóch kategoriach** 

□ w trzech kategoriach** 

□ w czterech kategoriach** 

 

□ Gmina przyjazna turystom 

□ Gmina przyjazna inwestorom 

□ Gmina przyjazna mieszkańcom 

□ Gmina przyjazna środowisku 

**Opłata 450 zł + 23% VAT za każdą zgłoszoną kategorię (powierzchnia reklamowa = wielokrotność 
zgłoszonych kategorii). 
 

 

 

 

 

Wójt / Burmistrz / Prezydent 

 

 

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

Pieczątka, data i podpis 
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Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną. 

 

Klauzula nr 1 (obowiązkowa) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i  zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

TAK [  ]    NIE [  ] 1  Podpis ……………………………………. 

 

Klauzula nr 2 (obowiązkowa) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu i 

zakresie niezbędnym do realizacji założeń konkursu „Gmina na 6”, zgodnie z jego 

regulaminem.  

TAK [  ]    NIE [  ] 1  Podpis ……………………………………. 

 

  

 

Klauzula nr 3 – informacyjna (obowiązkowa) 

Ochrona danych osobowych:  

Administratorem danych osobowych jest Polska Press Sp. z o.o. Państwa dane osobowe są 

przetwarzane w celach rozliczeniowych. Mają Państwo prawa odnośnie swoich danych 

osobowych, tj. do żądania/wniesienia: dostępu, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia 

zapomnianym”), ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody, jeśli 

była wyrażona. Wszystkie uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na 

adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na adres: Polska Press 

Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. Jeżeli nasze działania okażą się 

niewystarczające, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą 

się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@polskapress.pl. Pełna Nota informacyjna 

znajduje się w Regulaminie Konkursu pod linkiem: www.gazetalubuska.pl/gmina-na-6  

  

 

Zgłoszenie można wysłać pocztą na adres: 

„Gazeta Lubuska” O/Gorzów Wlkp. 

ul. Sikorskiego 111,66-400 Gorzów  Wlkp.  

Wioletta Łękowska  

lub na adres e-mail Wioletta.Lekowska@polskapress.pl, lub faksem: 95 722 53 60  

mailto:rodo.zgloszenia@polskapress.pl
mailto:Wioletta.Lekowska@polskapress.pl

