Lublin, dn………………

Deklaracja udziału w akcji promocyjnej Sezon Lublin 2022
Akcja promocyjna Sezon Lublin 2022 jest organizowana przez Biuro Rozwoju Turystyki
Urzędu Miasta Lublin. Regulamin na stronie sezon.lublin.eu.
Zgłaszam chęć udziału (nazwa, adres, e-mail lub/i nr telefonu firmy, NIP, REGON)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………..............................................
....................................................................................................................................................
reprezentowanej przez ……………………………………………………………………………….
w akcji promocyjnej Sezon Lublin 2022 w terminie 1 czerwca - 31 października 2022 r.
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko e-mail i nr telefonu): …………………………………………
……......................………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…..........................................
Opis zgłoszonej oferty: ………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opis prowadzonej działalności (do działań promocyjnych): ...........…………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian redakcyjnych w opisie na potrzeby promocyjne.

Oświadczam, że:
 prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie turystyki, kultury,
gastronomii, hotelarstwa, sportu i rekreacji lub innych dziedzin związanych z obsługą
ruchu turystycznego,
 prowadzę działalność odpłatną na podstawie paragonów lub/i rachunków,
 posiadam stałą ofertę, którą realizuję regularnie, co najmniej w trakcie całego sezonu
letniego,
 wartość zgłoszonej przeze mnie oferty równa jest co najmniej 20 zł.
Zobowiązuję się do:


świadczenia odpłatnej usługi/sprzedaży produktów, które stanowią zgłoszoną ofertę,
co najmniej w okresie trwania akcji promocyjnej tj. 1 czerwca-31 października 2022 r.,
Więcej informacji:
e-mail: sezon@lublin.eu
tel: 81 466 38 51/53








przekazania organizatorowi drogą mailową (sezon@lublin.eu) aktualnego logo firmy
w wersji wektorowej,
rzetelnego informowania klientów o akcji promocyjnej Sezon Lublin 2022,
umieszczenia informacji o udziale w akcji promocyjnej Sezon Lublin 2022 w swoich
mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz w siedzibie (plakat
przekazany przez Organizatora),
bieżącej współpracy z Organizatorem w zakresie przekazywania informacji o realizacji
akcji,
przekazania informacji podsumowującej akcję promocyjną.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie logo firmy na potrzeby działań związanych z akcją
promocyjną. Logo zostanie zamieszczone na stronie sezon.lublin.eu oraz w
materiałach informacyjnych drukowanych i internetowych.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………….
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie/negatywnie* pod względem formalnym

……………………………………….
podpis i pieczątka Organizatora
*niepotrzebne skreślić
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