……………………………………………………….

…………………………………………………………

Nazwa Partnera (pieczątka)

Miejscowość i data

Zgłaszam swój udział w Akcji Promocyjnej „Karkonosze tak blisko, tak bezpiecznie” organizowanej
przez Lokalną Organizację Turystyczną w Szklarskiej Porębie.
A) Zgłaszający:
1. Nazwa jednostki samorządowej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa instytucji kultury: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa hurtowni: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa galerii handlowej, sklepu wielkopowierzchniowego: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

5. Inni: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
*) Wpisać tylko w tych polach, które mają być promowane

B) Deklaruję w imieniu samorządu/ instytucji / firmy następującą kwotę za udział w akcji promocyjnej: ………………… słownie: …………………………………………………..…………...............................
C) Proszę o wystawienie faktury zgodnie ze zgłoszeniem:
Nazwa Partnera: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam
zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Lokalną Organizację Turystyczną w Szklarskiej
Porębie. (58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13; NIP: 611-262-16-38)
2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody
techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.
Adres e-mail: …..............................................................................................................................
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do
wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptacji.

……………………………………………………………………………..
Podpis
Wypełnione zgłoszenie, prosimy zeskanować i wysłać na adres: lot@szklarskaporeba.org
Prosimy nie wysyłać pocztą tradycyjną – Poczta Polska dostarcza przesyłki nieregularnie i bardzo opóźnione.

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13;tel. (+48) 697 161 223, e-mail: lot@szklarskapreba.org

CENNIK UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ:
1. Instytucje kultury - 200,- zł
2. Hurtownie obsługujące branżę turystyczną - od 500,- zł
3. Galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe - od 2.000,- zł

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13;tel. (+48) 697 161 223, e-mail: lot@szklarskapreba.org

