ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝEΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγώ ο/η
1. Όνομα, Επώνυμο

………………………………………………………….…………

υποβάλλω τη συμμετοχή μου εκ μέρους της ομάδας:
ονομ/μο μέλους, ειδικότητα, θέση στην ομάδα
2. Συμπληρώστε μέλη
ομάδας

3. Συμπληρώστε
διεύθυνση
αλληλογραφίας

4. Δήλωση
συμμετοχής

α..………………………………………………………………………….…..
β.……………………………………………………………………………….
γ…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
αρ. τηλεφώνου………………………………………………………………..
αρ. τηλεομοιότυπου…………………………………………………………….
αρ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…………………………………………..
Επιβεβαιώνω τη συμμετοχή μου στον Εικαστικό/Αρχιετκτονικό
Διαγωνισμό για ανέγερση μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων
της Κοινότητας Πέρα Ορεινής.
Έχω μελετήσει τους Κανονισμούς και τους Όρους του Διαγωνισμού και
τις οδηγίες υποβολής των μελετών και δηλώνω ότι αποδέχομαι τις
αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής ως τελεσίδικες, όπως επίσης και τη
Συμφωνία Ανάθεσης που περιλαμβάνεται στα Έγγραφα του
Διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Β).
Βεβαιώνω πως η μελέτη που υποβάλλω αποτελεί προσωπική μου
εργασία και εκτελέστηκε κάτω από την προσωπική μου καθοδήγηση.
Δηλώνω ότι δεν έχω καμία συγγένεια ή άλλη σχέση εξάρτησης με
οποιοδήποτε μέλος της Κριτικής Επιτροπής.

5. Συμπληρώστε έξι
αριθμούς

6. Διαγράψτε
αναλόγως

Ο κωδικός αριθμός που έχω επιλέξει είναι:

Σε περίπτωση που η συμμετοχή μου δεν διακριθεί με βραβείο,
αποδέχομαι / δεν αποδέχομαι την αναφορά των ονομάτων της ομάδας
μου στην έκθεση των συμμετοχών που θα πραγματοποιηθεί μετά την
ολοκλήρωση
του
Διαγωνισμού
ή
σε
οποιαδήποτε
άλλη
δημοσίευση/παρουσίαση οργανωθεί από τον Αγωνοθέτη.
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7. Συμπληρώστε την
ημερομηνία

Υποβλήθηκε στις ……………….…….……………του 2018

8. Υπογραφή

9. Επισυνάψτε

Επισυνάπτω αντίγραφα Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος (σε ισχύ)
του ΕΤΕΚ ή άλλου επαγγελματικού Σώματος, στο οποίο είναι
εγγεγραμμένα τα Μέλη της Ομάδας (όπου ισχύει).

Σημειώσεις
Σημ. 1
Σημ. 2

Το Έντυπο Υποβολής Συμμετοχής συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα Αρχιτέκτονα ή
Εικαστικό
Το συμπληρωμένο Έντυπο Υποβολής Συμμετοχής μαζί με τα επισυναπτόμενα αντίγραφα
Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος των Μελών της ομάδας τοποθετούνται σε λευκό
αδιαφανή φάκελο μεγέθους Α4, ο οποίος σφραγίζεται και στον οποίο αναγράφεται ΜΟΝΟΝ
ο εξαψήφιος κωδικός αριθμός της ομάδας μελέτης.
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