
Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2019 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 08.03.2019 r. 
 

w sprawie Regulaminu konkursu „Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys / Przewodniczący 

Zarządu Dzielnicy Gminy Gogolin”. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17-18, art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500),  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 Ogłaszam z dniem 11 marca 2019 roku, Regulamin konkursu „Najbardziej 

aktywny i kreatywny Sołtys / Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gminy Gogolin”.  

 

§ 2  Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Powołuję komisję konkursową w składzie: 

 

1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Reinert; 

 

2. Członek Komisji              – Waltrauda Wicher; 

 

3. Członek Komisji             – Jerzy Kłeczek; 

 

4. Członek Komisji            – Bronisława Kałuża; 

 

5. Członek Komisji            – Jan Nadbrzeżny; 

 

6. Członek Komisji            – Patrycja Bugno. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



 

Załącznik nr 1 z dnia 08.03.2019 r. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2019 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 08.03.2019 r. 

 

Regulamin konkursu  

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Konkurs obejmuje wybór najbardziej aktywnego i kreatywnego sołtysa/przewodniczącego zarządu 

dzielnicy w gminie Gogolin. 

2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina. 

 

II. Cele konkursu 

1. Promowanie najbardziej aktywnych i kreatywnych sołtysów/przewodniczących Zarządu Dzielnicy  

w Gminie Gogolin, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, pełniąc funkcję lidera wsi.  

2. Aktywizacja i pobudzenie zaangażowania mieszkańców gminy Gogolin do podejmowania inicjatyw 

na rzecz rozwoju własnych miejscowości/dzielnic i do budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

3. Wzmocnienie współpracy mieszkańców i władz samorządowych. 

4. Promocja Gminy Gogolin. 

 

III. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest ocena aktywności i kreatywności sołtysa/przewodniczącego zarządu 

dzielnicy w gminie Gogolin przez okres 4 lat – dwie edycje konkursu w odstępie 2 lat. Ocena będzie 

dokonywana począwszy od 2019r., kończąc w 2023r. 

2. Oceniane będą działania zainicjowane przez sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy przy 

wsparciu sołectwa/dzielnicy. 

3. Kryteria oceny i punktacja:  
 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 

1. Promocja 0 - 8 

1) strona www sołectwa/dzielnicy i jej aktualizacja 0 - 3 

2) gazetki, publikacje, foldery, widokówki, mapy informacyjne itp. 0 - 2 

3) 
publikowane materiały multimedialne, materiały o zasobach regionu (tradycje, 

gwara, produkty lokalne, architektura, twórczość ludowa) 
0 - 2 

4) prowadzone kalendarium imprez 0 - 1 

2. Ekologia  0 - 5 

1) 

Organizacja wspólnych przedsięwzięć proekologicznych – edukowanie mieszkańców 

(dbałość o środowisko): 
 

a) dzieci przedszkolne,  0 - 1 

b) dzieci szkolne i gimnazjalne,  0 - 1 

c) dorośli. 0 - 1 

2) konkursy i wystawy plastyczne, prelekcje i inne 0 - 2  

3. Aktywność 0 - 28 

1) 
zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom w okresie letnim i zimowym (ferie, 

wakacje) – własne inicjatywy  
0 - 5 

2) 
wspólne inicjatywy na rzecz podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców - 

imprezy organizowane w sołectwie/dzielnicy. 
0 - 5 



 

3) 

Współpraca z władzami gminy - czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych 

przez gminę Gogolin - wspomaganie organizacji imprez lokalnych np. o charakterze 

kulturalnym, integracyjnym, wzmacniających lokalne tradycje i więzi lokalne.  

0 - 8 

4) 
realizacja przedsięwzięć i podjętych inicjatyw poza budżetem jst o zasięgu 

lokalnym/regionalnym – np. kontakty partnerskie 
0 - 5 

5) 
aktywny udział na rzecz sołectwa/dzielnicy w strukturach organizacji pozarządowych 

lub grupach nieformalnych w sołectwie/dzielnicy 
0 - 5 

4. 
Innowacyjność czyli wprowadzenie nowych rozwiązań niespotykanych wcześniej 

na tym obszarze 
0 - 12 

1) 

Kultywowanie i promowanie tradycji kulturowej, obyczajów i  produktów 

charakterystycznych dla obszaru (twórczość ludowa, produkty tradycyjne, chóry, 

zespoły taneczne itp.);  

0 - 3 

2) 

wymiana doświadczeń, dobrych wzorców i praktyk - pokazywanie sołectwa jako 

miejsca ciekawego, aby stało się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, turystów, 

inwestorów itp. 

0 - 5 

3) 
innowacyjność pomysłów i stopień wykorzystania dotacji udzielonych przez 

instytucje, 
0 - 4 

5. 
Zagospodarowanie przestrzeni – zainicjowanie wspólnych akcji dbających o 

estetykę i dbałość o kształtowanie krajobrazu oraz ładu przestrzennego 
0 - 18 

1) Przestrzeń publiczna – miejsca małej rekreacji, zadbane tereny i obiekty publiczne,  0 - 5 

2) Zadbane ulice, elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielone 0 - 5 

3) Przestrzeń publiczna – mała architektura (nowo wybudowana lub wyremontowana) 0 – 8  

6. 

Akcja „Wieś Przyszłości”- miejscowość, która potrafi wywołać i utrzymać 

zainteresowanie sobą jako atrakcyjnym miejscem inwestycji, kooperacji, 

zamieszkania i pracy, a przez to jest żywotna i ma zdolność trwałego rozwoju.  

0 - 14 

1) Wspólne spotkania społeczności lokalnej w ogólnodostępnych salach  0 - 3 

2) 

Zorganizowane przywództwo wsi będące organizacją pozarządową ze statusem 

osobowości prawnej lub dysponujące możliwościami oddziaływania przez taką / 

takie organizacje, zarządzające  rozwojem miejscowości  przy zaangażowaniu ogółu, 

0 - 5 

3) 
Sprecyzowana wizja wsi/dzielnicy i wynikająca z niej strategia rozwoju, sporządzone 

i realizowane  plany działania krótkookresowego i długookresowego. 
0 - 2 

4) 
Działania mające na celu promocję miejscowości/dzielnicy jako „Wsi Tematycznej” 

(miejscowy produkt, promocja podczas imprez kulturalnych itp.)  
0 - 4 

7. Wolontariat na rzecz lokalnej społeczności 0 - 5 

8. 
Umiejętność prezentacji i jakość przedłożonych materiałów komisji 

konkursowej 0 - 10 

S U M A 0-100 

 

 



 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu może przystąpić sołtys/przewodniczący zarządu dzielnicy z terenu gminy Gogolin. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.  

3. Zgłoszenia sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy dokonuje rada sołecka/zarząd dzielnicy  

na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu  

do dnia 29 marca 2019 r., (decyduje data dostarczenia zgłoszenia) lub w trakcie trwania konkursu -  

jeżeli podczas okresu oceniania zaszły zmiany personalne, nie pozwalające na ocenę 

sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem 

konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz  

w mediach i Internecie. 

5. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie, 

przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej. 

6. Rada sołecka/zarząd dzielnicy wraz z sołtysem/przewodniczącym zarządu dzielnicy: 

a)  w ramach I edycji: 

dostarcza sporządzoną dokumentację zgodnie z kartą oceny za lata 2019-2020 i przedstawia 

komisji konkursowej do dnia 25 stycznia 2021 (decyduje data dostarczenia dokumentacji), 

a)  w ramach II edycji: 

dostarcza sporządzoną dokumentację zgodnie z kartą oceny za lata 2021-2022 i przedstawia 

komisji konkursowej do dnia 25 stycznia 2023 (decyduje data dostarczenia dokumentacji). 

7. Sporządzenie materiałów dokumentujących jest obligatoryjne. 

8. Materiał sporządza się dla każdej kategorii zgłoszenia w postaci opisu - maksymalnie strona A4 

maszynopisu czcionka Arial 10, na każde kryterium oceny wyszczególnione w pkt. 3 rozdz. III 

regulaminu. Opis może być ilustrowany maksymalnie 2 fotografiami na każde kryterium oceny 

umieszczonymi na karcie formatu A4. Ilustracje winny posiadać opis.  

9. Materiał powinien zostać dostarczony organizatorowi w wersji papierowej (podpisany przez 

sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy). 

10. Do materiałów należy dołączyć dokumentację zdjęciową na podpisanym elektronicznym nośniku 

danych (np. płyta CD, pendrive) wraz z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu konkursu. 

11. Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji: ani zgłoszenia, ani zdjęć bądź filmów 

umieszczonych na nośnikach elektronicznych. 

12. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Gogolin pod adresem 

www.gogolin.pl. 

 V. Komisja konkursowa 

1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Gogolina. 

2. Komisja konkursowa ustala harmonogram prac w ramach ogłoszonego konkursu. 

3. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu sołtysów/przewodniczących zarządów dzielnic 

po weryfikacji dostarczonych materiałów dokumentacyjnych zgodnie z kryteriami, o których mowa 

w pkt.3 rozdz. III regulaminu konkursu. 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do ewentualnej, dodatkowej wizji terenowej  

w obecności sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy, po uprzednim powiadomienie  

o jej zamiarze. Nieobecność sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy nie wstrzymuje prac 

komisji. 

5. Każdy członek komisji podpisuje deklarację bezstronności stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu konkursu.  

6. Komisja konkursowa pracuje na podstawie niniejszego regulaminu ustanowionego przez 

organizatora konkursu. 

7. Komisja konkursowa ustala oceny Najbardziej aktywnego i kreatywnego sołtysa/przewodniczącego 

zarządu dzielnicy: 

• do 10 marca 2021 r. za lata 2019-2020, 

• do 10 marca 2023 r. za lata 2021-2022, 

VI. Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa. 

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Zwycięzcy I i II edycji konkursu, otrzymają: tytuł - Najbardziej aktywny i kreatywny 

Sołtys/Przewodniczący Zarządu Dzielnicy oraz nagrody w formie rzeczowej.  

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

http://www.gogolin.pl/


 

5. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół. 
 

VII. Terminarz konkursu określa Harmonogram Konkursu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Planowana data: 

a) ogłoszenia wyników I edycji:  

•do 11 marca 2021 r. za lata 2019-2020, 

b) ogłoszenia wyników II edycji:  

•do 11 marca 2023 r. za lata 2021-2022, 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl. 

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani listownie. 
 

IX. Organizacja konkursu 

Urząd Miejski w Gogolinie 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin 

tel. 077 40 76 842 
 

Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. 

Pytania należy kierować do pani Patrycji Bugno, nr tel. 77 40 76 843 e-mail: pbugno@gogolin.pl. 
 

X. Ochrona wizerunku i danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w 47-320 

Gogolin  

ul. Krapkowicka 6. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Reinert. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych  

z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę o kontakt pod adresem: e-mail kr@gogolin.pl. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia 

Konkursu na podstawie ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO.  

3. Dane uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom niż organizatorzy Konkursu.  

4. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody  

przed jej wycofaniem. Dane uczestników konkursu będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika  

z przepisów o archiwizacji.  

5. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa  

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

6. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu danych osobowych, 

przysługuje uczestnikom Konkursu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.  

 

X. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. 

http://www.gogolin.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

Harmonogram konkursu 

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

Lp. Działanie  Wykonawca  Termin wykonania  

1. 
Ogłoszenie konkursu / 

Zgłoszenie do konkursu. 

Gmina 

Gogolin/Burmistrz 

Gogolina  

marzec 2019r. 

2. Ustalenie harmonogramu prac. 

Komisja Konkursowa – 

Przewodniczący 

Komisji Konkursowej 

I edycja - Styczeń/Luty 2021r. 

II edycja - Styczeń/Luty 2023r. 

3. 
Podsumowanie - Rozstrzygnięcie 

i ogłoszenie wyników konkursu. 
Komisja Konkursowa  

I edycja - do 11 marca 2021 r. za 

lata 2019-2020, 

II edycja - do 11 marca 2023 r. 

za lata 2021-2022, 

4. 
Uroczystość przyznania tytułu  

i wręczenia nagród laureatom. 
Burmistrz Gogolina  I edycja – 2021r. 

II edycja – 2023r. 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

 

Rada Sołecka / Zarząd Dzielnicy ......................................................................................... 

(Nazwa Sołectwa/Dzielnicy) 

 

zgłasza udział w konkursie: 

Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy  -  

Imię i nazwisko.................................... ................................................................................. 

 

Osoba z Rady Soleckiej/Zarządu Dzielnicy do kontaktu w sprawie konkursu: 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................... 

2. funkcja ................................................................................................................................ 

3. tel. ...................................................................................................................................... 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

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

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

………………………………………………… 

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

(podpisy członków Rady Sołeckiej/Zarządu Dzielnicy)            (data i podpis zgłaszanego do konkursu) 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

PRZY ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w 47-320 Gogolin  

ul. Krapkowicka 6. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Reinert. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych  

z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę o kontakt pod adresem: e-mail kr@gogolin.pl. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu i osób do kontaktu będą zbierane i przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia 

Konkursu na podstawie ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO.  

3. Dane uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom niż organizatorzy Konkursu.  

4. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia  

(w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

przed jej wycofaniem. Dane uczestników konkursu będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów  

o archiwizacji.  

5. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania  

jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

6. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

uczestnikom Konkursu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – na zasadach określonych w RODO.  

 
 …….............................................................................. .................             .……………...……………………………………………… 
(podpis członka Rady Sołeckiej/Zarządu Dzielnicy podanego do kontaktu)          (podpis zgłaszanego do konkursu Sołtysa/ Przew. Zarządu Dzielnicy) 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

 

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

(miejscowość , data) 

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

(Imię i Nazwisko właściciela zdjęć) 

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

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

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

(Adres zamieszkania) 

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

(Adres e-mail) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja niżej podpisany przekazuję zdjęcia sołectwa/dzielnicy................................................ 

........... …………………………………………………………………………(nazwa sołectwa/dzielnicy) 

w ramach konkursu „Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/Przewodniczący Zarządu Dzielnicy  

w Gminie Gogolin” i wyrażam zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie na potrzeby Organizatora konkursu 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1191, z późn. zm.) 

 

Organizator Konkursu ma prawo w szczególności do wykorzystywania, przetwarzania, powielania i 

publikowania zdjęć. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przedłożone zdjęcia są moją własnością i nie naruszają one jakichkolwiek 

praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  

. 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis przekazującego zdjęcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem konkursu,  

w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu. 



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu 

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

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

(miejscowość , data) 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI  

Członka Komisji Konkursowej w procesie oceny  

i wyboru laureatów konkursu 

„Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys/ 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin” 

 

Imię:……………………………………………………………………………  

Nazwisko:………………………………………………………………………  

Niniejszym oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia: 

 * TAK * NIE  

2. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie  

z posiadaną wiedzą i doświadczeniem: 

* TAK * NIE  

3. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji: 

* TAK * NIE  

4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych 

mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny  

i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być 

ujawnione stronom trzecim.  

* TAK * NIE  

5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu procesu i wyników konkursu do dnia oficjalnego 

ogłoszenia wyników konkursu.  

* TAK * NIE 

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

    (czytelny podpis) 

 

 

 * - niepotrzebne skreślić 


