FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU
TOP FOR DOG 2018

data zgłoszenia

NAZWA ZGŁASZANEGO PRODUKTU

INFORMACJE O FIRMIE
nazwa ﬁrmy

imię i nazwisko właściciela/prezesa ﬁrmy

ulica

miejsowość

kod pocztowy

strona internetowa

imię i nazwisko osoby zgłaszającej

stanowisko

nr telefonu

e-mail
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KATEGORIE
Kategorię do której zgłaszany jest produkt należy zaznaczyć znakiem „X”. Szczegółowy opis każdego ze zgłoszonych produktów należy
wysłać mailem wraz z logo ﬁrmy i zdjęciem produktu na adres: n.gowin@dogandsport.pl.
Opis powinien zawierać informacje: nazwę producenta, przeznaczenie, użytkowość, krótką charakterystykę.

karmy suche

pielęgnacja i stylizacja

karmy suche

produkty pielegnacyjne i zdrowie

karmy mokre

zabawki

preparaty weterynaryjne - rehabilitacja i regeneracja

inicjatywa społeczna

preparaty uzupełniające – proﬁlaktyka

sportowiec roku

preparaty weterynaryjne - leki otc

sklep internetowy

przekąski i przysmaki dentystyczne

kliniki weterynaryjne

przekąski i przysmaki użytku codziennego

sklep stacjonarny

przekąski i przysmaki treningowe

the best 2018

akcesoria dla psów

ﬁrma roku 2018

obroże, smycze i szelki

debiut roku 2018

ZGŁASZAM
PRODUKTY DO KONKURSU:

PRODUKTY DO KATALOGU:

jeden produkt - 700 zł

wpis bezpłatny

dwa produkty - 1300 zł

wpis płatny rozszerzony - 500 zł

więcej produktów - 700 zł
każdy kolejny produkt po 600 zł . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

opis blogera - 1000 zł

proszę wpisać liczbę

Ceny nie zawierają podatku VAT 23%

reklamę - IV okładka - 3 000 zł
reklamę - II okładka - 2 500 zł
reklamę - III okładka - 2 000 LN

ZGŁOSZENIA BEZPŁATNE

reklamę - 1 str. – 1 000 PLN, 1 ⁄2 str. – 600 PLN

Każda ﬁrma biorąca udział w konkursie może zgłosić jedną osobę w kategorii „Osobowość Roku” oraz „Sportowiec Roku”, które w szczególny
sposób wpływają na rozwój branży kynologicznej w Polsce. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie kandydata oraz uzasadnienie wyboru.

„Osobowość Roku”
gwiazda, publicysta, dziennikarz, osoba, która działa społecznie na rzecz psów oraz promuje aktywne spędzanie czasu z psem.

„Sportowiec Roku”
osoba i rodzaj uprawianego sportu kynologicznego, najważniejsze osiągnięcia sportowe.
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INFORMACJE OGÓLNE
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Nina Gowin redaktor Naczelna Dog&Sport
Forma płatności:
Firma po zgłoszeniu produktu otrzyma fakturę. Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Dane do przelewu:
FUN CREATIVE
ul. Wołoska 82a/4, 02-507 Warszawa
NIP: 797-136-13-59
Bank: BRE Bank S.A.- mBank
Konto: 50 1140 2004 0000 3302 7543 7315
Kontakt:
Nina Gowin | Redaktor Naczelna Dog&Sport
tel. 601-334-044
e-mail: n.gowin@dogandsport.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu „Top For Dog 2018” zawartych w niniejszym zgłoszeniu, wyłącznie w celu rekrutacji do konkursu,
a w przypadku zakwaliﬁkowania do udziału w gali do celów związanych z organizacją konkursu oraz promocją konkursu a także w celach statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Informujemy, że Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest FUN CREATIVE,
ul. Wołoska 82a/4, 02-507 Warszawa
Dane będą przetwarzane tylko w celach konkursowych „Top For Dog 2018” a w przypadku zakwaliﬁkowania do udziału w gali konkursu do celów związanych z organizacją konkursu
i gali oraz promocją konkursu, a także w celach statystycznych. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie ich jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i gali „Top For Dog 2018”.

Podpis:

....................................................................

Data:

....................................................................

Zgoda na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
Udzielam organizatorowi konkursu „Top For Dog 2018” nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, informacji z wypowiedziami, bez
konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium
oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji konkursu „Top for dog 2018”oraz gali ﬁnałowej zgodnym z obowiązującym prawem,
wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych: www.dogandsport.pl, www.facebook.com, www.topfordog.pl oraz publikacje w gazetach, czasopismach
okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania wskazanych materiałów z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych,
pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu konkursu „Top For Dog 2018” lub promocji Organizatora.

Podpis:

....................................................................

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami regulaminu konkursu i je akceptuję.

Podpis:

....................................................................
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