WNIOSEK O CZŁONKOSTWO / KARTA INFORMACYJNA
SZLAKU KULINARNEGO

„SMAKI POWIATU POZNAŃSKIEGO”
1. Nazwa podmiotu / Imię Nazwisko:

2. Forma prawna (spółka cywilna, spółka prawa handlowego, działalność gospodarcza
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, stowarzyszenie, fundacja, rolnik
indywidualny etc.):

3. Adres rejestrowy siedziby (gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku):

4. Adres prowadzenia działalności (gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku):
(Uwaga! Działalność musi być prowadzona na terenie Powiatu Poznańskiego)

5. Dane kontaktowe (telefon, adres email, adres strony internetowej):

6. Osoba do kontaktu (telefon, adres e-mail):
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7. NIP: …………………………………………………………………………………….………………
8. REGON: ………………………………………………………………………………..……………
9. Numer KRS : ………………………………………………………………………………………
Niniejszym wskazuję kategorię członkostwa w Szlaku Kulinarnym „Smaki Powiatu
Poznańskiego” w kategorii (zaznaczyć):
 GASTRONOMIA (restauracje, inne punkty gastronomiczne, obiekty usług
hotelarskich)
 AGROTURYSTYKA (gospodarstwa agroturystyczne z ofertą kulinarną)
 MIEJSCA SPRZEDAŻY (sprzedawcy detaliczni, organizacje sprzedające produkty
tradycyjne, bazarki, targowiska)
 PRODUCENCI (przetwórcy
przedsiębiorstwa rybackie)

żywności,

rolnicy,

ogrodnicy,

pszczelarze,

 WYDARZENIA (organizatorzy cyklicznych imprez, festynów, tematycznych
jarmarków, festiwali itp. z obszaru rolno-spożywczego i kulinarnego)
Załączniki (zaznaczyć):
 opis oferowanych produktów/potraw uwzględniający ich regionalność, w tym
m.in. składniki produktu (wraz z ich pochodzeniem), receptury wytwarzania,
uprawiane odmiany roślin, hodowane rasy zwierząt etc.)
 wydruk lub link do aktualnego wpisu do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
 kopia certyfikatów jakości (jeśli takie są w posiadaniu) – ilość : …………….
 skrócony opis – wizytówka obiektu / działalności / oferty etc.
 zdjęcia promujące i pokazujące obiekt / działalność / ofertę etc. – ilość : …………….
 filmy promujące i pokazujące obiekt / działalność / ofertę etc. – ilość : …………….
 Inne – ilość : ……………
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OŚWIADCZENIE
„Oświadczam, że w celu promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego powiatu
poznańskiego wyrażam zgodę Powiatowi Poznańskiemu i Instytutowi Skrzynki na
nieodpłatne, niewyłączne i bezterminowe korzystanie z przekazanych przeze mnie
materiałów lub ich fragmentów (zdjęcia, video, teksty, ikonografika itp.) dotyczących
przedsiębiorstwa/obiektu wraz z naszą ofertą na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w prawie autorskim, a w szczególności w zakresie rozpowszechniania na
stronach www.powiat.poznan.pl, www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz w mediach
społecznościowych na profilu Szlaku Kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego”.

Data, pieczęć i czytelny podpis: ……………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
„Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu
Poznańskiego”, akceptuję jego zapisy oraz przyjmuję na siebie zobowiązania, wynikające z
jego treści”.

Data, pieczęć i czytelny podpis: ……………………………………………………………………………………
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