
KONKURS  
na opracowanie koncepcji  urbanistyczno–architektonicznej  

Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU KONKURSU 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie na opracowanie  
koncepcji urbanistyczno- architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki                        
w Żelazowej Woli 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Uczestnika konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 

 
ustanawia pełnomocnika 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa pełnomocnika i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 
 

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu. 
 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności Uczestnika Konkursu w tym                           
w szczególności:  

 podpisanie i złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie*,  

 złożenie opracowania studialnego oraz pracy konkursowej *, 

 składanie i przyjmowanie w imieniu Uczestnika Konkursu wszelkich oświadczeń woli  
i wiedzy oraz dokonywanie czynności przewidzianych przepisami prawa, takich jak 
poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań, 
składanie wyjaśnień, itp.*, 

 odebrania nagrody, 

 prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw *, 

 wnoszenia środków ochrony prawnej  *. 
 

………………………………… 

(data) 

…………………………………………………………………………………….…*1
                      

(czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych 
do reprezentowania Uczestnika konkursu występującego 

samodzielnie) 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………*2 

(czytelny podpis pełnomocnika)   
 

*1 wymagane czytelne podpisy Uczestnika Konkursu  
*2 wymagany czytelny podpis pełnomocnika  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



KONKURS  
na opracowanie koncepcji  urbanistyczno–architektonicznej  

Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej 
Woli*1 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) *1 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) *1 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) *1 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) *1 

 
ustanawiają wspólnego pełnomocnika 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa pełnomocnika i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 
 

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu 
wspólnie biorącego udział w Konkursie. 

 niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności Uczestnika Konkursu w tym 
w szczególności:  

 podpisanie i złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie*, 

 złożenie opracowania studialnego oraz pracy konkursowej *, 

 składanie i przyjmowanie w imieniu Uczestnika Konkursu wszelkich oświadczeń woli  
i wiedzy oraz dokonywanie czynności przewidzianych przepisami prawa, takich jak 
poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań, 
składanie wyjaśnień, itp.*, 

 składanie i przyjmowanie oświadczeń i zawiadomień w imieniu występujących 
wspólnie Uczestników Konkursu,  

 odebrania nagrody, 

 prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw *, 

 wnoszenia środków ochrony prawnej  *. 
 

 

 

 

………………………………………………………………*2
                    .………………………………………………………………*2

 

( czytelny podpis osoby uprawnio nej / osób uprawnionych   ( czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych  
do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie   do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie 

biorącego udział w konkursie)      biorącego udział w konkursie) 
 
 
 
 



KONKURS  
na opracowanie koncepcji  urbanistyczno–architektonicznej  

Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli 

 

………………………………………………………………*2
                    .………………………………………………………………*2

 

(czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych   (czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych  
do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie   do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie 

biorącego udział w konkursie)      biorącego udział w konkursie) 
 
  
 

 

.………………………………                                                                                                                   
(miejscowość i data) 

…………………………………………………………………..          
…………………………………………………………………*3                                                                                          

(czytelny podpis pełnomocnika) 

   
*1 należy wymienić wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie w tym 
także Uczestnika pełnomocnika                                                                                                                                                        
*2 wymagane czytelne podpisy wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w 
konkursie w tym Uczestnika pełnomocnika 
*3 wymagany czytelny podpis pełnomocnika lub Uczestnika pełnomocnika 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 

 


