Załącznik nr 1 do Regulamin
konkursu ofert na najem lokalu,
mieszczącego się w budynku
przy ul. Emaus 20 w Krakowie
*Formularz może zostać wypełniony odręcznie bądź komputerowo. W przypadku gdy dana rubryka nie dotyczy danego
oferenta, należy ją przekreślić bądź wpisać „nie dotyczy”. Niewypełnienie części formularza, jego zmiana bądź
niezłożenie wymaganych podpisów powoduje, iż oferta nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Przed wypełnieniem
formularza należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem, do którego niniejszy formularz jest załącznikiem oraz
pozostałymi załącznikami do Regulaminu, a także Regulaminem Komisji Konkursowej.
Wypełnia ZPAP
Data wpływu

Numer rejestru ZPAP
Decyzja:
data:

Formularz oferty
na najem Pracowni, ul. Emaus 20 Kraków

I. Informacje o Twórcy:
Imiona

Nazwisko:

Nr PESEL:
Adres Twórcy:
Województwo:

Powiat:
Miejscowość:

Gmina:
Kod pocztowy

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Nr telefonu (9 cyfr):

E-mail:

NIP/REGON:
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Członkostwo w
organizacjach bądź
stowarzyszeniach (jakich) /
ukończenie uczelni
artystycznych (jakich) /
rekomendacje środowisk
artystycznych (jakich):
Czy Twórca najmuje inne
lokale użytkowe:

Czy Twórca posiada
pracownię twórczą na
terenie Polski:

TAK

□

NIE

□ (zakreślić właściwe)

TAK

□

NIE

□ (zakreślić właściwe)

Informacja o warunkach
mieszkaniowych z
podaniem tytułu prawnego
do zajmowanego lokalu:

Informacja o źródłach
utrzymania:

Informacja czy Twórca
wyraża wolę zawarcia
umowy najmu Pracowni
solidarnie z innymi
Twórcami (maksymalnie 3
Twórców wynajmujących
jedną Pracownie)

W przypadku zaznaczenia
powyżej odpowiedzi
„TAK”

TAK

□

NIE

□ (zakreślić właściwe)

□Wskazuję, że chciałbym/chciałabym zawrzeć umowę Najmu Pracowni
z artystą ………………………………………….
□Odstępuję od wskazania konkretnego artysty,
chciałbym/chciałabym wynajmować Pracownię.
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z

którym

II. Oferta:
Proponowana stawka czynszu netto za
1 miesiąc (nie mniejsza niż 3.000,00 liczbowo:
zł netto):

słownie:

Zakres działalności twórczej:

Dorobek kulturalny / artystyczny /
twórczy:

Koncepcja zagospodarowania
Pracowni wraz z zakresem
przewidywanych prac remontowych i
adaptacyjnych z ich szacunkową
wyceną, w tym deklaracja dotycząca
możliwości samodzielnego
dostosowania Pracowni do własnych
potrzeb

III: Uzasadnienie (max. 6000 ze spacjami)
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IV. Przychód na jednego członka rodziny:

V. Ochrona danych osobowych - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych podawanych przez Twórców jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane
zgodnie z RODO i z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) wyłącznie w
celach związanych z udziałem w Konkursie, rozstrzygnięciem Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie. Przetwarzane są
dane osobowe Twórców obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Twórcę w zakresie podanym w Regulaminie oraz Ofercie
jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego do wzięcia udziału w Konkursie.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, Twórca, którego dane dotyczą, może zwrócić się z pisemnym zapytaniem do
Organizatora pod adresem ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe”.
Odpowiedź na zapytanie zostanie przesłana w terminie 14 dni od otrzymania zapytania.
W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych Twórca jest zobowiązany do
ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na ________ wpisując hasło „dane
osobowe”, jako temat wiadomości.
Każdy ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody
może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora, tj. ul. Nowy Świat 7/6, 00-496
Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe” lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną, w sposób
wskazany w punkcie 5. powyżej."
(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus
20 w Krakowie zgodnie z Rozporządzeniem 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

(data i podpis)

VI. Oświadczenia:
Niniejszym oświadczam, że:
□ zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w
budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie, uchwalonym Uchwałą Zarządu Głównego Związku Polskich
Artystów Plastyków z dnia 15 marca 2021 r., oraz załącznikami do ww. Regulaminu, w szczególności
wzorem umowy najmu lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie, będącego
przedmiotem konkursu, o którym mowa powyżej, na najem którego składam niniejszą ofertę i nie wnoszę do
niego żadnych zastrzeżeń;
□ w przypadku wyboru mojej oferty najmu lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w
Krakowie, nie będę wnosił/a o zmianę stawki czynszu, zadeklarowanego w wysokości wskazanej w
niniejszym formularzu, powiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT;
□ znany jest mi stan techniczny oraz prawny przedmiotowego lokalu;
□ nie zalegam z podatkami ani innymi świadczeniami publicznoprawnymi, do których stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w tym zobowiązaniami podatkowymi na rzecz
Skarbu Państwa i Gminy, składkami na ubezpieczenie społeczne;
□ wszystkie wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie
danych niezgodnych z prawdą.
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(data i podpis)

VII. Dokumenty uzupełniające w załączniku:

7.

1.
2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Podpis Twórcy

Data
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