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Załącznik nr 2 
do Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 


FORMULARZ DLA WYTWÓRCÓW WYROBÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH
(formularz należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym. Obowiązkowo należy wypełnić formularz ujęty w załączniku nr 2 oraz 2a)

DANE OGÓLNE (dane o rękodzielniku, rzemieślniku, producencie)

Nazwa/Imię i Nazwisko Producenta: .................................................................................. 
Telefon/fax: .........................................................................................................................
Telefon komórkowy: ...........................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................
Strona www: ……………………………………………………………………………………...
Adres wytwórcy:
Województwo: 	małopolskie 
Powiat: 		........................................ 	Gmina:   .................................................
Miejscowość: 	........................................ 	Kod pocztowy: 	 .....................................
Nazwa ulicy: 	........................................ 	Nr domu/lokalu: .....................................
Nr mieszkania:    ………………………… 
Dł./szer. geograficzna (współrzędne geograficzne; format: E00°00’00.0000’’,  N00°00'00.0000''): ..................................................................


WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w celu realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
Pani/Pana dane zostaną udostępnione innym podmiotom, zgodnie z Regulaminem udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu (Regulamin dostępny jest na stronie www.visitmalopolska.pl  - zakładka Dołącz do MSIT), wyłącznie na potrzeby realizacji w/w celu. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji w/w celu.



________________                                           				___________________
data, miejsce                                               				CZYTELNY PODPIS 


Oświadczam, że zapoznałam/em się i zgadzam się z treścią Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 

________________                                            				___________________
data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS
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Rodzaj wytwarzanego produktu:…………………………………………………………….

Czy proponowana jest oferta edukacyjna: TAK/NIE* (jeśli TAK proszę podać pod jaką , 
nazwą, warunki udziału, cennik)……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Czy jest ekspozycja muzealna: TAK/NIE* (jeśli TAK proszę podać nazwę ekspozycji, godziny otwarcia, cennik)……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Czy Producent bierze udział w imprezach kulturalnych (targach, wystawach itd.): TAK/NIE* (jeśli TAK proszę podać jakich, terminy imprez cyklicznych, miejsca odbywania się, do kogo 
są adresowane, informacje o odpłatności)………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..


LOKALIZACJA 

Typ adresu (opcja jednokrotnego wyboru; zaznaczamy „x” w odpowiednim polu):
Aleje

Aleja

Miejscowość

Osiedle

Ulica

Plac

Inne (np. Rynek, Mały Rynek)



Położenie (opcja wielokrotnego wyboru; zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
Nad wodą

W Górach

W lesie

W mieście

W centrum miasta

Na wsi

Inne (opis jakie)

Przy trasie (tranzytowej, autostradzie, głównej)
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 DOSTĘPNOŚĆ

Dostępny (otwarty w miesiącach): od………………do………………


Dni tygodnia
Godziny otwarcia
w sezonie
Godziny otwarcia
poza sezonem
Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek


Sobota


Niedziela





Odległość od
km
Linia komunikacyjna
Odległość do przystanku BUS


Odległość do przystanku Autobus


Odległość do przystanku PKP


Odległość do przystanku PKS


Odległość do lotniska







Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.


________________                                            				___________________
data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS



OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI (wersja elektroniczna)

	 Zdjęcia obiektu: 

	min. 1 , max. 5 szt.,

-    pokazujące obiekt z zewnątrz, wnętrze oraz otoczenie obiektu.
Wymagania techniczne: 
	zdjęcia w formie elektronicznej w formatach pliku: JPEG lub TIFF,

zdjęcie zorientowane w poziomie, 
plik opisany wg wzoru: nazwisko właściciela.jpg, kolejne: nazwisko właściciela2.jpg, itd.
do każdego zdjęcia wymagana jest informacja kto jest autorem.

	Krótki opis oferty (plik Word) – min. 300 znaków, nie więcej niż 1000 znaków, opis powinien być uzupełnieniem do informacji szczegółowych.






Załącznik nr 2a
do Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 
Oświadczenie
Oświadczam, iż udzielam Województwu Małopolskiemu nieodpłatnej licencji wyłącznej/niewyłącznej* uprawniającej do korzystania z przekazanych zdjęć oraz opisu obiektu na następujących polach eksploatacji:
1)     utrwalanie, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
2)     zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi,
3)     wprowadzanie do obrotu,
4)     wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
5)     publiczne wykonywanie oraz publiczne prezentowanie,
6)     wystawianie, wyświetlanie, 
7)	  wypożyczanie i wynajmowanie
8)     wykorzystywanie zdjęć oraz opisu obiektu do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Województwo Małopolskie,
	wielokrotne wykorzystywanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w tym także w wersjach obcojęzycznych,    
	udostępnianie do wykorzystania na polach eksploatacji opisanych wyżej instytucjom oraz osobom trzecim.

Licencja uprawnia do korzystania ze zdjęć i opisów przez Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonywanie przez Województwo Małopolskie lub osoby trzecie działające na zlecenie Województwa Małopolskiego praw zależnych do zdjęć oraz opisu obiektu i zezwalam Województwu Małopolskiemu, na wykonywanie osobistych praw autorskich do zdjęć oraz opisu obiektu, w szczególności na:
1)     decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa,
2)     dokonywanie skrótów, zmian, uzupełnień lub uaktualnień i rozpowszechnianie   dzieła  w takiej  postaci,
3)     wykorzystanie zdjęć i opisów w projektach, wykonywanych na zlecenie Województwa Małopolskiego. 


data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS


*Niepotrzebne  skreślić 


