WZÓR OŚWIADCZENIA O PRAWDZIWOŚCI DANYCH ORAZ ZGODA NA PUBLIKACJĘ
Poniższy dokument jest jedynie wzorem oświadczenia – jednego z dokumentów, który należy wypełnić
i podpisać po zamknięciu zgłoszenia na platformie konkursowej.
Niniejszy dokument jest oświadczeniem potwierdzającym prawdziwość danych zawartych w dokumentach
zgłoszeniowych do konkursu Effie Awards 2018 oraz określającym zakres zgody na ich publikację.
Dokument musi zostać podpisany przez przedstawiciela firmy zgłaszającej (najlepiej przez Prezesa lub
Dyrektora Finansowego), po zapoznaniu się odpowiednimi oświadczeniami w pkt 1 i 2. Podpis na
poniższym dokumencie jest równoznaczny z akceptacją i potwierdzeniem treści oświadczeń w pkt. 1 i 2.
W myśl dzielenia się wiedzą, którą Effie reprezentuje, zachęcamy do udostępniania swoich case studies,
żeby przyczynić się do ulepszenia branży marketingowej.
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre informacje zawarte w zgłoszeniach mogą być uznane za poufne. Na
platformie zgłoszeniowej kandydaci mogą zadecydować, czy wyrażają zgodę na publikację formularza
zgłoszeniowego, czy też nie. Oświadczenie w pkt. 2, zaznaczone na platformie konkursowej przez
zgłaszającego, musi zostać potwierdzone podpisem przedstawiciela na niniejszym dokumencie.
Skan podpisanego oświadczenia wraz z oświadczeniem instytucji / instytutu badawczego (jeżeli
w zgłoszeniu zawarte są dane zewnętrzne), potwierdzeniem dokonania opłaty zgłoszeniowej oraz
potwierdzeniem dokonania dodatkowych opłat za udział innych podmiotów w konkursie, należy wysłać na
adres zgloszenia.effie@sar.org.pl w terminie nieprzekraczającym przyjmowania zgłoszeń do konkursu tj.
do 6 lipca 2018, do godz. 17:00 włącznie.

Nazwa firmy:

<wypełniane automatycznie przez Platformę Konkursową SAR>

Nazwa projektu:

<wypełniane automatycznie przez Platformę Konkursową SAR>

Numer zgłoszenia na
platformie konkursowej:

<wypełniane automatycznie przez Platformę Konkursową SAR>

Zgłoszenie konkursowe obejmuje:
Dokument / Materiał

Opis

Forma dostarczenia

Formularz zgłoszeniowy

Dokument opisujący proces przygotowania i
wdrażania rozwiązania.
Jest przedmiotem oceny jurorów.

Wypełnienie na platformie
konkursowej SAR

Dokument proceduralny

Dokument zawierający 90-wyrazowe
podsumowanie zgłoszenia w języku polskim i
angielskim, dane kontaktowe podmiotów
zgłaszających oraz listę osób zaangażowanych
w tworzenie i realizację rozwiązania.

Wypełnienie na platformie
konkursowej SAR

Materiały kreatywne

Przykłady materiałów kreatywnych
zastosowanych w ramach rozwiązania w formie
oddzielnych plików (max. 10) lub krótkiego filmu
(montaż).

Załączenie na platformie
konkursowej SAR

Zmodyfikowany
formularz zgłoszeniowy

Jest to formularz zgłoszeniowy o zmienionej
treści, na którego publikację zgłaszający wydał
zgodę w oświadczeniu.

Załączenie na platformie
konkursowej SAR w przypadku
zaznaczenia opcji zgody na
publikację: TAK, ALE PO
ZMIANACH

Potwierdzenie
dokonania opłaty za
zgłoszenie

Potwierdzenie dokonania lub zlecenia transakcji.

Wysłanie wraz z niniejszym
dokumentem
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Oświadczenie o prawdziwości danych
1.

Oświadczam, że informacje zawarte w dokumentach zgłoszeniowych do konkursu Effie Awards 2018 są zgodne z
prawdą. Ponadto oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym odzwierciedlają rzeczywisty
przebieg przygotowywania i wdrażania rozwiązania i dokładnie obrazują postawione przed wdrożeniem cele oraz
osiągnięte wyniki, a działania miały miejsce na terenie Polski w kwalifikującym okresie.

2.

Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie Effie Awards 2018, regulamin konkursu oraz treść wszystkich
dokumentów zgłoszeniowych (formularz zgłoszeniowy, dokument proceduralny).

1. Oświadczenie o zgodzie na publikację
Nominowane i nagrodzone zgłoszenia mogą być promowane w Polsce i za granicą przez organizatora tj.
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz licencjodawcę tj. Effie Worldwide (np. poprzez publikację na
stronach internetowych i w wydawnictwach związanych z konkursem oraz w celach edukacyjnych m.in. podczas
organizowanych szkoleń i warsztatów). Jako, że niektóre z zawartych w formularzu zgłoszeniowym informacje mogą
być poufne, prosimy o wybranie na platformie konkursowej odpowiedniego zakresu informacji, które organizator i
licencjodawca mogą wykorzystać.
<UWAGA! zaznaczona poniżej zgoda została wprowadzona na platformie konkursowej SAR przez
zgłaszającego>



TAK – Zgadzam się na publikację i rozpowszechnianie przez Effie Worldwide (licencjodawcę) i organizatora
całego formularza zgłoszeniowego w celach edukacyjnych i promocyjnych.



TAK, ALE PO ZMIANACH – Zgadzam się na publikację przez Effie Worldwide (licencjodawcę) i organizatora
zmodyfikowanej wersji formularza zgłoszeniowego.
<UWAGA! po wybraniu tej opcji zmodyfikowana wersja musi zostać załączona na platformie
konkursowej SAR przed zamknięciem zgłoszenia>



NIE – Nie zgadzam się na publikację formularza zgłoszeniowego. Po zaznaczeniu tego pola licencjodawca
i organizator nie będą publikować i rozpowszechniać treści formularza zgłoszeniowego.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Czytelny podpis
przedstawiciela firmy:
Data:

Pieczątka firmy:
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