Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać wszystkie pola wypełnione według
poniższych wskazówek:
1. Imię i Nazwisko:
dotyczy osoby, która wypełnia formularz; osoba musi być pełnoletnia, tzn. mieć
ukończone 18 lat.
2. Adres email:
powinien być aktywny; na ten adres email będziemy wysyłać informacje związane z
Konkursem.
3. Numer telefonu:
powinien być aktywny i umożliwiać kontakt z osobą wypełniającą formularz.
4. Adres korespondencyjny:
na ten adres zostanie wysłana nagroda gwarantowana i/lub główna, w przypadku jej
przyznania.
5. Adres dla urzędu skarbowego:
adres, który podawany jest przy rozliczeniach z urzędem skarbowym w danym roku
podatkowym. Posłuży do rozliczenia podatku dochodowego od uzyskanej nagrody.
6. PESEL:
w związku z tym, iż organizator Konkursu opłaca podatek dochodowy od przyznanych
nagród, numer PESEL będzie niezbędny do wypełnienia formularza podatkowego, który
następnie zostanie złożony w urzędzie skarbowym, w którym rozlicza się osoba
nagrodzona.
7. Numer umowy kredytu:
powinien zawierać numer podpisanej umowy kredytu udzielonej przez bank
uczestniczący w programie PolREFF, w przypadku banku BZ WBK powinna to być
umowa na kredyt EKOREMONT.
8. Informacje o modernizowanym budynku:
należy zaznaczyć odpowiednie pola, a w polu POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU/
MIESZKANIA wpisać rzeczywistą powierzchnię użytkową budynku/mieszkania.
9. Zaznacz rodzaj zrealizowanego przedsięwzięcia:
należy zaznaczyć rodzaj przedsięwzięcia, na którego realizację zaciągnięty został
kredyt. W przypadku, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jeden rodzaj przedsięwzięcia
należy zaznaczyć każde z nich, np. jeśli inwestycja obejmuje ocieplenie budynku, w
tym: ocieplenie ścian oraz dachu i wymianę kotła grzewczego, należy zaznaczyć trzy
przedsięwzięcia: ocieplenie ścian, ocieplenie dachu oraz wymiana źródła ciepła.

10. Zdjęcia lub filmik obiektu przed jego remontem lub modernizacją:
zdjęcia lub filmik (zrobione przy użyciu telefonu lub aparatu fotograficznego) powinny
dokumentować proces realizacji inwestycji, przedstawiać elementy przed ich
wymianą, np. stare okna, stary kocioł grzewczy, elewację budynku, dach przed
ociepleniem. Jeżeli będziesz kręcił film, to powinien być krótki – 1–2 minuty. Film nie
musi przedstawiać wszystkich prac, może pokazywać tylko jeden z etapów realizacji
inwestycji. Zdjęcia (maksymalnie do 5 sztuk) powinny zawierać opis w nazwach
plików, np. „Wymiana okna”. Wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 256 MB.
11. Zdjęcia lub filmik obiektu po ukończeniu inwestycji:
zdjęcia lub filmik (zrobione przy użyciu telefonu lub aparatu fotograficznego) powinny
dokumentować stan mieszkania/domu po zakończeniu inwestycji, przedstawiać
zamontowane nowe materiały lub urządzenia, np. okna, nowy kocioł grzewczy,
ocieploną elewację budynku, dach po ociepleniu. Mając przygotowane materiały:
zdjęcia lub filmiki dołącz je do formularza zgłoszeniowego. Jeżeli będziesz kręcił film,
to powinien być krótki – 1–2 minuty. Zdjęcia (maksymalnie do 5 sztuk) powinny
zawierać opis w nazwach plików, np. „Wymienione okna”. Wielkość jednego pliku nie
może przekroczyć 256 MB.
12. Oświadczenie:
jeśli wyrażasz zgodę na wymienione w tym punkcie działania, zaznacz pola. Zgoda na
przedstawione działania jest niezbędna do przetwarzania danych osobowych na
potrzeby uczestnictwa w Konkursie oraz wymagana dla skutecznego wysłania
formularza zgłoszeniowego, który musi być kompletny.

