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( ~I/
.?/'l? I.
..#-/1,-., ~'" '/.,et/1)iI.a
z cllll~••.•..•••...•••..••••••.•.........

WZÓR
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I. Dane wnioskodawcy
1. Nazwa lub imię i nazwisko:

12. Siedziba i adres lub miejsce zamieszkania

13. Adres do koreseondencji:

Telefon:
E-mail:

II. Opis produktu bądź usługi
1. Nazwa produktu/usługi:

i adres:

2. Rodzaj- produktu! usługi*:
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PRODUKT
1.
Sery i inne produkty mleczne

2.
3.
4.

Mięso świeże oraz produkty mięsne
Produkty rybołówstwa, w tym ryby

5.

Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)
Wyroby piekarnicze i cukiernicze

6.

Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)

7.
8.
9.

Miody
Gotowe dania i potrawy

10.

Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
Inne produkty

1.

USŁUGA
usługi rozrywkowe

n
3.

usługi oświatowe
usługi turystyczne

4.

usługi związane z komunikacją, transportowe

5.

usługi doradczo-inżynieryjne

6.
7.

usługi reklamowe
usługi finansowe

2.

3. Charakterystyka produktu/usługi:
Wygląd
zewnętrzny
(opakowanie)
Wielkość,
gramatura

Barwa
(produktu)
Skład
Na czym polega
usługa
Inne dodatkowe
informacje
dotyczące
charakterystyki
produktu/usługi
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4. Surowce wykorzystywane do produkcji produktu bądź wykonywania usługi:

5. Czy metoda produkcji produktu lub wykonywania usługi ulegała zmianom w
ciągu ostatnich lat?
TAK

NIE

Jeśli TAK, należy wpisać, co się zmieniło i dlaczego.
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6. Historia produktu/usługi:
Należy przedstawić informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii wytwarzania
produktu bądź świadczenia usługi.
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7. Informacje dodatkowe:

Data:

Czytelny
podpis:

l"

------------------

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych
i upublicznianie
wizerunku mojej osoby jak i moich
produktów/usług w celach promocyjnych powiatu płockiego przez Starostwo
Powiatowe w Płocku zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 f.
o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 f. nr 101, poz.
926, ze zm.).

Data:

Czytelny
podpis:
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