PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2018
Organizace
Název organizace
Právní statut
Sídlo organizace
Ulice
PSČ

ČP
Město

Kontaktní adresa
Ulice
PSČ
Statutární zástupce
Příjmení

ČP
Město
Jméno

Informace o organizaci
Datum vzniku
organizace
Číslo registrace
IČO

Poslání organizace

Cílová skupina
Počet uživatelů
služby v roce 2018
Webové stránky
Facebook
Číslo účtu

Kontaktní osoba pro tento projekt
Příjmení
Funkce

Jméno
E-mail

Telefon

Mobil

Nabídka aktivit

Vyberte smysluplné aktivity v souladu s podmínkami. Označte, kterých se chcete v rámci
projektu zúčastnit.
Propagace organizace ve stánku
Prodej výrobků ve stánku

Vystoupení vlastní
Dražba
Prodej občerstvení
Zveřejnění informací o naší organizaci na www.adventplnykridleni.cz
Spolupráce na PR kampaň k projektu na sociálních sítích (FB, Instagram, Youtube)
Dopolední přednášky, semináře a workshopy / placené vstupné 250 Kč na osobu

Nabídka další křídlící spolupráce
Označte, pokud máte zájem o spolupráci v těchto oblastech.
Spolupráce s KŘÍDLENÍ nadačním fondem a souvisejícími aktivitami platformy
Podání projektu a žádosti na podporu (finanční nebo hmotnou) na sezónu 2019/2020
Spolupráce s umělci, designéry, kreativci
Spolupráce se specialisty na fundraising, CSR a PR
Informace o zapojení do projektu Konference VŠÍMAVOSTI (25.4.2019)
Informace o poptávkách Vašich služeb formou mailingu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že výše uvedená společnost/organizace:

●
●
●
●
●
●
●
●

se aktivně zapojuje do účasti v projektu ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2018,
beru na vědomí a souhlasím se všemi podmínkami aktivit (viz příloha Podmínky aktivit a
harmonogram),
spolu s vyplněnou přihláškou zasílám souhlas se zveřejňováním účasti na seznamu
vybraných prezentujících se organizací na všech materiálech, webu projektu a během
mediální kampaně projektu,
rovněž souhlasím se zveřejňováním uvedených skutečností a informací v rámci spolupráce,
na všech materiálech a portálu KŘÍDLENÍ nadačního fondu,
v případě získání financí z projektu ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ souhlasím s nahlédnutím do
vyúčtování takto získané podpory, jsem připraven poskytnout sounáležitost a to zejména ve
vztahu k partnerům projektu,
souhlasím s právem organizátora rozhodovat o konečném výběru organizací, stejně jako o
prostorovém umístění organizací během večera i jejich možné účasti na souvisejících akcích
konaných mimo termín akce čtvrtek 29. 11. 2018,
vstupem na tuto akci dávám souhlas k pořizování snímků, obrazových a zvukových záznamů,
s nimiž může APK 2018 dále pracovat a používat pro marketingové účely,
beru na vědomí, že účast na této akci je dobrovolná

V Ostravě dne 25. 9 . 2018

Podpis statutárního zástupce
………………...........................................................................................

