Deklaracja uczestnictwa w I edycji programu „Przyjazna Polska”
Pieczęć z adresem pocztowym zgłaszającego, na którego zostanie
wystawiona faktura VAT

										

NIP zgłaszającego, na który zostanie wystawiona faktura VAT:

										
										

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

UCZESTNIK (proszę podać nazwę np. Miasto XXX, Gmina XXX, Miasto i Gmina XXX)1:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
POWIAT:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
WOJEWÓDZTWO:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
NAZWA UCZESTNIKA DO UMIESZCZENIA NA CERTYFIKACIE (proszę podać nazwę np. Miasto XXX, Gmina XXX, Miasto i Gmina XXX)1:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO / URZĘDU GMINY (proszę podać adres, na który będzie kierowana korespondencja związana z programem):
Pełna nazwa urzędu:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Ulica i nr domu:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Kod pocztowy: I__I__I - I__I__I__I
Miejscowość: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Telefon (z numerem kierunkowym):
I__I__I I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I; I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I
Faks (z numerem kierunkowym):
I__I__I I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I; I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I
e-mail: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
http:// I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Imię i nazwisko (zaznaczyć właściwe):

wójta,

burmistrza,

prezydenta

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
e-mail:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby do kontaktów w sprawie programu:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Telefon (z numerem kierunkowym):
		
I__I__I I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I; I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I
e-mail: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Liczba mieszkańców gminy/miasta:
Uczestnik bierze udział w2:
		

Programie „Przyjazna Polska” 2014
dodatkowej certyfikacji tematycznej, jednej z poniższych:

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.
„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do zamieszkania w gminie oraz sprzyjają osadnictwu.
„Kraina Historii i Kultury” / „History & Culture Destination”
Certyfikacja dla gmin, dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałyby podzielić się
tymi wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.
„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”
Certyfikacja dla gmin, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora
turystycznego.

„Zielona Gmina” / „Green Community”
Certyfikacja dla gmin, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia
mieszkańców.
„eGmina” / „eCommunity”
Certyfikacja dla gmin, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej, prowadzą
edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.
„Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej oraz promują specjalistyczne
i nowoczesne rolnictwo.
„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
Certyfikacja dla gmin, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.
„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and SPA”
Certyfikacja dla gmin, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

Źródło informacji o programie:
Uwagi:
Po zapoznaniu się z Regulaminem deklarujemy udział naszej gminy w programie „Przyjazna Polska” oraz wniesienie opłaty za udział w programie promocyjnym, w kwocie zgodnej
z wymaganiami Regulaminu. Wymaganą opłatę uregulujemy przelewem na konto „Przedsiębiorstwo Fair Play” Spółka z o.o. w Warszawie, Pekao SA 91 1240 6218 1111 0000 4620 7171,
w terminie 14 dni od otrzymania FV. Proszę o dostarczenie ankiety programu.
OŚWIADCZENIE: Oświadczam, że jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT i upoważniamy ﬁrmę „Przedsiębiorstwo Fair Play” Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez naszego
podpisu i przesyłania ich listem na nasz podany wyżej adres.

data / czytelny podpis przyjmującego zgłoszenie 		
1

będzie wykorzystana o ile uczestnik uzyska certyﬁkat w roku 2014; 		

podpis i imienna pieczątka osoby składającej deklarację w imieniu uczestnika
2

zaznaczyć właściwe,

Biuro Programu „Przyjazna Polska”: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: (22) 630 98 01-03, fax: (22) 434 60 49, e-mail: info@przyjaznapolska.pl, www.przyjaznapolska.pl
© Copyright by Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

