
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Zgłaszając  się do Konkursu „Wzorowa Firma” wyrażam zgodę na przeprowadzenie płatnej 

Kampanii Promocyjnej przedstawionej na niniejszej Karcie Zgłoszeniowej, która zostanie 

zrealizowana po otrzymaniu Tytułu „Wzorowa Firma”.  

 

KAMPANIA PROMOCYJNA OBEJMUJE: 

 
1. Przyznanie tytułu „Wzorowa Firma”  potwierdzone 

wręczeniem okolicznościowej statuetki konkursu oraz 

przyznaniem uwierzytelniającego certyfikatu podczas 

uroczystej Gali Wzorowych. 

2. Prawo do posługiwania się zastrzeżonym logotypem 

„Wzorowa Firma” (przez okres ważności Certyfikatu) na 

wszelkich możliwych nośnikach m.in. na billboardach,  

folderach reklamowych, stronach internetowych, na 

opakowaniach, przy wejściu do biura czy hal 

produkcyjnych oraz na innych obiektach należących do 

firmy. 

3. Produkcję co najmniej 30 sekundowego filmu jakości 

HD, poświęconego nagradzanej firmie, emitowanego 

m.in. podczas  Gali Wzorowych. 

4. Prezentację – reklamę prasową 

na 2 stronach kwartalnika „Życie Regionów”. 

5. Prezentację firmy na stronie internetowej konkursu 

www.wzorowafirma.com.pl 

6. Produkcję filmu z wręczenia nagród „Wzorowa 

Firma”. 

7. Serwis fotograficzny – zdjęcia zostaną przesłane po 

Uroczystej Gali. 

8. Przekazywanie najważniejszych informacji  

o firmie za pośrednictwem portalu  

www.zycie-regionow.pl  

 

Łączny koszt Kampanii  Promocyjnej  wynosi 10 000 zł 

Termin  zgłoszenia upływa w dniu:  31.05.2021 r. 

 
*Niniejsza Karta Zgłoszeniowa stanowi umowę cywilnoprawną na świadczenie usług reklamowych (Kampanii 
promocyjnej opisanej w karcie zgłoszeniowej) i jest potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą 
podanym w tabeli karty zgłoszeniowej, a Usługodawcą jakim jest Organizator Ogólnopolskiego Konkursu „Wzorowa 
Firma” czyli „Wzorowi Polska – A. Świtoń Spółka Komandytowa” z siedzibą w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 10 lok. 
206. 
1) Wyrażam zgodę na wystawienie pełnej faktury po decyzji Kapituły Konkursu, potwierdzonej przesłaniem do 
siedziby Firmy wiadomości E-mail z informacją o decyzji oraz jej uzasadnieniem. 
2) Składając podpis akceptuję warunki Konkursu „Wzorowa Gmina” opisane w Regulaminie dostarczonym  
(wysłanym) do siedziby przedsiębiorstwa/samorządu, dostępnym także na stronie internetowej Konkursu „Wzorowa 
Firma”. 

 

NAZWA FIRMY: 

 

 

 

 

 

NIP: 

 

 

ULICA, NR POSESJI: 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ / KOD POCZTOWY: 

 

 

 

TEL/FAX,  MOBILE, E-MAIL: 

 

 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: 

 

 

 

Miejscowość / Data / Pieczęć firmowa Czytelny podpis osoby upoważnionej  
 do reprezentowania przedsiębiorstwa 


