
      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I. DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ PRODUKT 

Nazwa firmy: …………………….…………………….…………………….……………………. 

Adres: …………………….…………………….…………………….……………………. 

NIP: 

Kontakt do osoby zgłaszającej produkt: 

Imię i nazwisko: …………………….…………………….…………………….……………………. 

Adres korespondencyjny: …………………….…………………….…………………….……………………. 

Telefon kontaktowy: …………………….…………………….…………………….……………………. 

Adres e-mail: …………………….…………………….…………………….……………………. 

II. Kategoria  

1. mleko i przetwory mleczne  

2. przetwory warzywne i owocowe  

3. produkty zbożowe 

4. napoje (w tym polskie soki, wody alkohole) 

5. przetwory mięsne i rybne 

6. słodycze   

 

*prosimy o zaznaczenie odpowiedniej kategorii krzyżykiem  [X] 

 

III. Nazwa produktu 

……………………………...........................................................……………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Opis produktu 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………;…………………………………………………………………………….. 

*opis składu produktu, funkcjonalność użytkowa. 

 

V. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

1. Firma zgłaszająca produkt w Plebiscycie Kuchnia Polska  ma za zadanie przysłanie poniższych 

materiałów potrzebnych do oceny: 

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowyy,  

- logotyp marki w formacie (.eps , .ai, .pdf, ), 



- zdjęcia produktów (produkt umieszczony na środku zdjęcia na jednolitym tle) w formacie min. 

1800x1200 pikseli. 

Zgłoszenia i materiały prosimy przesyłać na adres mailowy: konkurs_kuchnia@agora.pl 

- próbek zgłaszanego produktu zapakowanego w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów 

smakowych; 

 

- dowód uiszczenia opłaty zgłoszeniowej w wysokości 1 000 zł. Dostarczony do dnia 21 sierpnia 2017. 

 

2. Każda firma/osoba ma prawo zgłosić 3 produkty.  

- Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 sierpnia 2017r. 

- Produkty do degustacji należy przesłać w terminie od 1 do 31 sierpnia na adres redakcji. 

Produkty do degustacji należy przesłać w terminie od 1 do 31 sierpnia na adres redakcji magazynu 

Kuchnia: Agora SA, Ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

3.Prezentacja produktu: każdy zgłoszony do plebiscytu produkt zostanie zaprezentowany w 

magazynie Kuchnia nr 10 na powierzchni 1/3 strony oraz na stronie www. 

  

Potwierdzenie udziału w Plebiscycie: 

Usługa reklamowa Cena netto 

Udział w Plebiscycie Kuchnia Polska 1 000,00 zł 

 

Dane osobowe udostępnione w niniejszym zamówieniu będą przetwarzane przez Agorę S.A. w celu realizacji zamówienia, 

spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie  

usprawiedliwionych celów administratora danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

Podanie danych jest dobrowolne 

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami VAT, złożenie zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych,  a 

ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem dobrymi obyczajami i nie narusza praw osób trzecich. 

Oświadczamy, że znane są nam postanowienia „Zasad ogólnych zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory 

S.A.” i wyrażamy zgodę na ich stosowanie do niniejszego zamówienia oraz ewentualnych następnych zamówień. 

Ogłoszeniodawca zgadza się na informowanie go pocztą elektroniczną lub telefonicznie o aktualnej ofercie handlowej Agory 

S A, promocjach i zapowiedziach nowości. 

 

…………………………………………         ……………………… 

Podpis Klienta                  data 


