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Telefon:

+ 49 (0) 3591 – 530 101

Nr kom.:

+ 49 (0) 152 – 553 94 333

E-mail:
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Internet:
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Erlebnisdörfer e.V.
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D – 02625 Bautzen

ZGŁOSZENIE – I Święto Wsi Tematycznych w dniach 21 – 22 kwietnia 2018
Instytucja/Gmina
Ulica, nr domu
Kod poczt, miejscowość
Osoba do kontaktu
Telefon
E-mail
Strona internetowa
Rezerwujemy 12 m2
Potrzebujemy więcej powierzchni.

Ile?

_____________

Prosimy o krótkie uzasadnienie:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Potrzebujemy podłączenia do prądu.
Jakie sprzęty chcecie Państwo uruchamiać? (pojedyncze podłączenie jest bezpłatne)
_________________________________________________________________________________
Chcielibyśmy przygotować:
Wykład specjalistyczny

Warsztat

Działania na stoisku

Program sceniczny

Udostępniamy logo/herb (mailowo na: mail@erlebnisdoerfer.de)

Tytuł (Będzie wykorzystywany podczas zapowiedzi programu)
_________________________________________________________________________________
Treść (Prosimy o krótki opis, co zostanie przygotowanie dla odwiedzających, ewent. na dodatkowej
kartce)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Wskazówka:
Liczba "okienek czasowych" (30 minut) w programie wykładów jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
dokonania wyboru prezentowanych wykładów oraz ich zredagowania. Termin przesyłania propozycji do uwzględnienia w
programie upływa 4 tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.

USŁUGI DODATKOWE
Chcielibyśmy zostać uwzględnieni w katalogu wycieczek oraz na stronie internetowej
Stowarzyszenia Erlebnisdörfer 2018/2019
(Dotyczy podmiotów, które nie są członkami - należy udostępnić teksty, zdjęcia oraz filmy.)

Usługa - Katalog wycieczek
• 2 strony w części wewnętrznej z tekstem, zdjęciami i danymi kontaktowymi
• Wymiary katalogu – 2 razy 210 x 210 mm
• Nakład 20.000 egzemplarzy
• Będzie dystrybuowany/wykładany we wszystkich wsiach członkowskich oraz we wsiach
uczestniczących w wydarzeniu w D, A, CZ, PL
Usługa - Strona internetowa
• 1 strona profilowa z tekstem, zdjęciami, danymi kontaktowymi oraz linkami
• 1 podstrona - miejsca godne zobaczenia z tekstem i zdjęciami
• 1 podstrona - zdjęcia oraz maksymalnie 2 filmiki
• 1 podstrona – położenie via Googlemaps
Koszt jednorazowy – 300,00 EUR
W przypadku Stowarzyszenia Erlebnisdörfer e.V. ma zastosowanie uregulowanie dla małych przedsiębiorców. Zgodnie
z § 19 UStG nie jest wykazywany podatek VAT.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Potrzebujemy pomocy przy poszukiwaniu miejsca noclegu.
Dla ilu osób?
Potrzebujemy dotacji na pokrycie kosztów podróży, zgodnie z Ustawą o zwrocie kosztów podróży
służbowych. (Dotacja może zostać przyznana tylko w przypadku, gdy zostanie przyznane dofinansowanie.)

Data:

_____________

Podpis: ____________________

