Formularz zgłoszeniowy
do konkursu „KUKBUK poleca 2020”
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
imię zgłaszającego*

nazwisko zgłaszającego*

stanowisko

adres e-mail*

numer telefonu*

adres korespondencyjny*

nazwa zgłaszanej marki / ﬁrmy*

adres strony www

DANE ROZLICZENIOWE
paragon

faktura

nazwa ﬁrmy / imię lub nazwisko

adres (jeśli jest inny niż korespondencyjny)

NIP ﬁrmy

KATEGORIA ZGŁOSZENIA*

Uwaga! Możliwy jest wybór tylko jednej kategorii w danym zgłoszeniu.
Zgłoszenie udziału w każdej kolejnej kategorii wymaga ponownej rejestracji uczestnika.

1. z pola i wody (produkty świeże, nieprzetworzone: mięsa, sery, miody, ryby, świeże warzywa)
2. ze spiżarni (produkty przetworzone: oleje, przetwory, produkty vegan i wege, słodycze w tym czekolady, ciasta, garmażeria)
3. w płynie z procentami (napoje alkoholowe: wina, cydry, piwa, nalewki)
4. w płynie bez procentów (napoje bezalkoholowe: soki, lemoniady)
5. z warsztatu (rzemiosło: wyroby z drewna, ceramika, produkty papiernicze, tekstylia)
6. dla urody (kosmetyki naturalne)
7. za miastem dla relaksu (agroturystyka z baza noclegową, własną produkcją, warsztatami etc.)
* Pola obowiązkowe

INFORMACJE O ZGŁASZANYM PRODUKCIE

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 produkty lub kolekcję produktów
1. nazwa zgłaszanego produktu*

opis / idea produktu

skład / właściwości produktu

adres dystrybucji produktu

Jeżeli twój produkt jest adresowany do kobiet i chcesz, by ubiegał się o nagrodę specjalną przyznawaną przez partnera
konkursu TVN Style, napisz, na czym polega jego specyfika i w jaki sposób wyróżnia się spośród innych produktów.

* Pola obowiązkowe

INFORMACJE O ZGŁASZANYM PRODUKCIE

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 produkty lub kolekcję produktów
2. nazwa zgłaszanego produktu*

opis / idea produktu

skład / właściwości produktu

adres dystrybucji produktu

Jeżeli twój produkt jest adresowany do kobiet i chcesz, by ubiegał się o nagrodę specjalną przyznawaną przez partnera
konkursu TVN Style, napisz, na czym polega jego specyfika i w jaki sposób wyróżnia się spośród innych produktów.

* Pola obowiązkowe

INFORMACJE O ZGŁASZANYM PRODUKCIE

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 produkty lub kolekcję produktów
3. nazwa zgłaszanego produktu*

opis / idea produktu

skład / właściwości produktu

adres dystrybucji produktu

Jeżeli twój produkt jest adresowany do kobiet i chcesz, by ubiegał się o nagrodę specjalną przyznawaną przez partnera
konkursu TVN Style, napisz, na czym polega jego specyfika i w jaki sposób wyróżnia się spośród innych produktów.

* Pola obowiązkowe

INFORMACJE O ZGŁASZANYM OBIEKCIE AGROTURYSTYCZNYM

(kategoria „za miastem dla relaksu”)
nazwa obiektu*

adres obiektu*

adres strony internetowej

opis miejsca np. usytuowanie (np. nad jeziorem, w środku lasu…) / popisowe danie / wyróżnik miejsca / zachowane tradycje regionu / lokalna kuchnia
/ rekreacja

misja miejsca - podziel się z nami swoją historią

czym miejsce wyróżnia się szczególnie

link do galerii zdjęć

Jeżeli twój produkt jest adresowany do kobiet i chcesz, by ubiegał się o nagrodę specjalną przyznawaną przez partnera
konkursu TVN Style, napisz, na czym polega jego specyfika i w jaki sposób wyróżnia się spośród innych produktów.

POSIADANE CERTYFIKATY PRODUKTU
ChNP
ChOG
GTS
Culinart Heritage
rolnictwo ekologiczne
Integrowana Produkcja
Lista produktów tradycyjnych MRiRW
Inne certyﬁkaty i wyróżnienia – podaj jakie:

* Pola obowiązkowe

PDŻ, produkt Polski
Jakość Tradycja
PQS
QAFP
QMP
produkt górski
inny

OŚWIADCZENIA I KLAUZULE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048 moich danych osobowych podanych
w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu KUKBUK POLECA.
Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych,
ich poprawiania, a także wycofania udzielonych zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Opis pozostałych uprawnień wynikających z art. 13 RODO dostępny jest Regulaminie
konkursu KUKBUK POLECA.*
W przypadku wygranej w konkursie KUKBUK POLECA wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez KUKBUK sp. z o.o z siedzibą
w Warszawie nazwy reprezentowanej przeze mnie ﬁrmy będącej producentem wskazanego/wskazanych powyżej produktu/
produktów poprzez zamieszczenie jej w artykule prasowym opublikowanym na stronie www.kukbuk.pl.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług
świadczonych przez KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, co stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji
handlowych zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Opłata z tytułu rejestracji w konkursie wynosi 80 zł brutto.
Opłatę należy wpłacić na numer konta PKO BP SA 03 1440 1387 0000 0000 1477 9787
z tytułem KUKBUK POLECA + numer zgłoszenia otrzymany w wiadomości mail potwierdzającej zgłoszenie lub nazwa marki.
Po rejestracji przelewu, faktura lub paragon zostaną wysłane na adres mail podany do korespondencji.
* Pola obowiązkowe

data i podpis

