Załącznik
do regulaminu

Olsztyn dnia. …………..…..

FORMULARZ WNIOSKU
o przyznanie znaku
„PRODUKT WARMIA MAZURY”

W kategorii:
produkt
usługa
wydarzenie*
* zaznaczyć tylko jedną kategorię
INFORMACJE O PODMIOCIE SKŁADAJĄCYM WNIOSEK
1. Pełna nazwa
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Dokładny adres: ………………………………………………………………………....................
kod ................................................. miejscowość ....................................................................
ul. .................................................... tel ...................................................................................
fax. .................................................. e-mail .............................................................................
adres strony www: ...................................................................................................................
3. NIP …………………………

REGON ……………………………………………...

4. Forma własności .....................................................................................................................
5. Branża (nazwa wg działu PKD)................................................................................................
6. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zawodowej .…………………………………...
7. Imiona, nazwiska osób właściwych do reprezentacji:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Imię, nazwisko i nr tel. osoby do kontaktu:
..................................................................................................................................................

INFORMACJE NT. ZGŁASZANEGO: PRODUKTU / USŁUGI / WYDARZENIA
Nazwa produktu/usługi/wydarzenia:
….………...............................................................................................................................
Data wprowadzenia produktu/usługi/wydarzenia na rynek:
...............................................................................................................................................
Miejsce wytwarzania produktu, świadczenia usługi, organizacji wydarzenia:
…………………………………………………………………………………….…………..………

Opis produktu/usługi/wydarzenia:

Znaczenie produktu/usługi/wydarzenia z punktu widzenia potencjału promocyjnego Warmii
i Mazur; sposób w jaki produkt/usługa/wydarzenie przyczynia się do wzrostu
zainteresowania województwem jako miejscem do życia lub/i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz/lub przyczynia się do rozwoju gospodarczego województwa:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym naborem do projektu „Produkt Warmia
Mazury” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn – w zakresie zadań realizowanych
przez Zarząd Województwa. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia naboru oraz
w celach z niego wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych
dostępne są pod adresem: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/dane-kontaktowe-turystyka-i-promocjaregionu.

..................................................
(pieczątka)

.................................................
(podpis)

Prosimy dołączyć dostępne dokumenty potwierdzające walory zgłaszanego
produktu/usługi/wydarzenia, ew. fotografie produktu, folder/płytę z prezentacją,
próbkę zgłaszanego produktu, wyniki badań, certyfikaty itp.
Wykaz załączników:

Formularz wniosku należy wysłać na adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl
lub drogą pocztową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji
Ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
O podjętej decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailem lub pisemnie.
Osoby do kontaktu:
Ewelina Krajewska tel. (89) 512 51 81
Jolanta Goździewska tel. (89) 512 51 89
Prosimy o napisanie skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie „Produkt Warmia
Mazury“ ………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na możliwość wykorzystania moich danych osobowych na potrzeby
zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego kampanii oraz
innych działań marketingowych, związanych z promowaniem znaku „Produkt Warmia
Mazury“.

TAK

NIE

