
  

KKAARRTTAA  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  DDOO  KKOONNKKUURRSSUU  „„IINNWWEESSTTYYCCJJAA  RROOKKUU””   

należy przesłać do 14.02.2020 r. e-mailem inwestycjaroku@kign.pl   
 

W celu dopełnienia formalności uzupełnioną kartę zgłoszenia wraz załącznikami należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wita Stwosza 7 pok. 405, 40-954 Katowice, z dopiskiem: 
„Inwestycja Roku” 

 

DDAANNEE  ZZGGŁŁAASSZZAAJJĄĄCCEEGGOO::  

Nazwa inwestycji:  

Pełna nazwa 

zgłaszającego: 
 

Pełna nazwa Inwestora:  

Pełna nazwa 

Generalnego 

Wykonawcy: 

 

Pełna nazwa 

Projektanta: 
 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

DO KONTAKTU 
e-mail: tel.: 

 

 

KKRRÓÓTTKKAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  

Termin rozpoczęcia  

i zakończenia inwestycji: ………....…………………………………… 2019 r. - …………………..……………………… 2019 r. 

KATEGORIA 

INWESTYCJI: 

(można wybrać kilka) 

 mieszkalne  kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz 

obiekty sakralne  proekologiczne 

 obiekty biurowe i handlowe  sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone 

 obiekty przemysłowe  obiekty historyczne 

 inżynieryjne  adaptacje 

Lokalizacja inwestycji:  

Wartość inwestycji  

netto (w zł): 
 

 

OOPPŁŁAATTAA  RREEJJEESSTTRRAACCYYJJNNAA  

□ 300,00 zł netto dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami 

□ 500,00 zł netto dla pozostałych firm 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami 

ING Bank Śląski: 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393 
tytuł przelewu: opłata rejestracyjna I etap Konkursu „Inwestycja Roku” 

DDAANNEE  DDOO  FFAAKKTTUURRYY::    

NAZWA FIRMY:  

ADRES:  

NIP:  
 

„Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu „Inwestycja Roku” organizowany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami  
wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia 
ewentualnych roszczeń.”  

„Oświadczam, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanym zdjęciem oraz, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 
przysługuje mi prawo autorskie i pokrewne prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 
Oświadczam i potwierdzam, iż przysługujące mi prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego 
z postanowieniami Regulaminu Konkursu.”   

 

 
…….…………………………………………………………… 

data i podpis osoby upoważnionej 

mailto:inwestycjaroku@kign.pl


 
 

załącznik nr 1 
 

OOPPIISS  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

 

 

 


