
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

JEDNEGO WYDARZENIA 

KONIN MIASTO KOBIET 2022 

04-12 marca 2022 

 

UWAGA! 

Koszt udziału (akredytacja) od każdego rodzaju wydarzenia w projekcie wynosi : 30 zł;  / z opłaty zwolnione 

są samorządowe instytucje kulturalne  / . 

 

W ramach akredytacji zapewniona jest dla organizatora i jego wydarzenia: reklama i promocja                        

na stronie koninmiastokobiet.pl,  Fanpage’u EPICENTRUM KULTURY i KMK, plakat promocyjny projektu 

wraz z logotypami organizatorów, partnerów, itp. w formacie B1 x 1 szt. i w formacie A3+ x 2 szt. oraz 

min. 30 szt. programów KMK w formacie DL i ogólna promocja w lokalnych mediach tj. lm.pl, Radio RMF 

MAXX i Meloradio. 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

konin.miasto.kobiet@gmail.com w nieprzekraczającym terminie do dnia 23 stycznia 2022 r. Jednocześnie 

informujemy, że CKiS jest płatnikiem VAT. Nasz NIP: 665-16-67-547 

Proszę o wystawienie faktury VAT :     tak    □                                nie     □ 

Dane do faktury: 
 
Nazwa ................................................................................................................................................................... 
 
Adres..................................................................................................................................................................... 
 
NIP……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wpłaty należy dokonać na konto:  

Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 , w nieprzekraczającym terminie do dnia 

28 stycznia 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać: KMK 2022.  

Wpłaty na wskazane konto należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu e-maila potwierdzającego  udziału 

w projekcie, zweryfikowanego na podstawie nadesłanego formularza zgłoszeniowego. 

 

Prosimy o wypełnienie komputerowo formularza i  niewypełnianie go wielkimi literami!  

 

KAREGORIE KMK : 

PRZYSTANEK KULTURA 

POSTAW NA ROZWÓJ 

DAJ SIĘ ROZPIESZCZAĆ 

BĄDŹ W FORMIE 

KIERUJ SIĘ SMAKIEM 

ŻYJ KOLOROWO 



 

 

1. TYTUŁ WYDARZENIA – wpisz                      

w odpowiedniej kategorii  

2. RODZAJ / FORMA WYDARZENIA /spektakl, 

koncert, warsztat, inne  

  

 

 

2. OPIS WYDARZENIA  

 

a. opis   

 

4. DATA: 

DD.MM.RRRR, dzień tygodnia  

GODZ. 00.00  

CZAS TRWANIA  

 

    5. MIEJSCE WYDARZENIA 

a. NAZWA MIEJSCA / 

LOKALIZACJA 

 

b. ADRES (ULICA, NR 

LOKALU, MIASTO) 

 

 

6. WSTĘP  - zaznacz  

 WOLNY 

 BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI 

 PŁATNY  (CENA)- WPISZ  

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA   (LICZBA) - WPISZ 

7. INFORMACJA NA TEMAT REZERWACJI 



a. wejściówki/ bilety  

b. zapisy na warsztaty 

a. adres/ nr telefonu/ adres 

maile/warunki rezerwacji i 

odbioru wejściówek/biletów  

b. adres/ nr telefonu/ adres 

maile/warunki 

zapisów/wymagania  

 

 

8. DANE ORGANIZATORA  

 

9. Dołącz do formularza LOGOTYPY organizatora i partnerów, itp. / najlepiej w formacie pdf, corel 

ewentualnie PNG lub JPG/  oraz  ZDJĘCIA reklamujące wydarzenie, prowadzących /w formacie jpg, 

DPI 96/ JAKO ZAŁĄCZNIK z opisem i podanym nazwiskiem autora fotografii. 

 

 

 

 

 


