Karta zgłoszeniowa
pełna nazwa firmy
adres
www

telefon

e-mail

NIP

Lp.

kategoria

tytuł

kwota netto

kwota brutto

razem:
osoba kontaktowa

podpis

kategoria

cena netto

KW

kalendarz wieloplanszowy

550,00 zł

KJ

kalendarz jednoplanszowy

290,00 zł

KT

kalendarz trójdzielny / jednodzielny /
wielodzielny

260,00 zł

KO

kalendarz old (kalendarz wydany w latach
ubiegłych,dowolny format i typ)

KA

kalendarz administracyjny wydany przez
instytucje urzędowe (urzędy miast, gmin,
muzea)

390,00 zł

KK

kalendarz książkowy

280,00 zł

kategoria

470,00 zł

cena netto

KS

kalendarz szkolny (kalendarz wydany przez
placówki oświaty,uczniów i studentów)

KC

kalendarz charytatywny

60,00 zł
0,00 zł

KI

kalendarz inny / nietypowy

190,00 zł

KF

kalendarz zaprojektowany
przez freelancerów

90,00 zł

NJ

najlepsza jakość (dopłata do kalendarza)

+ 90,00 zł/szt.

NI

najlepsza ilustracja
(dopłata do kalendarza za jedną ilustrację)

+ 90,00 zł/szt.

NF

najlepsza fotografia
(dopłata do kalendarza za jedną fotografię)

+ 90,00 zł/szt.

Wpłaty należy dokonywać na konto: ING Bank Śląski 95 1050 1360 1000 0090 6896 1375
Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie wpłaty proszę przesyłać na adres: zgloszenia@zoom-art.pl. Profesjonalny wydruk jednego
egzemplarza kalendarza oraz pliki graficzne PDF kalendarza proszę wysyłać na adres: Zoom Art, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65.
Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do zgłaszanych prac lub zgodę właścicieli praw autorskich na ich wykorzystywanie. Odpowiadam za
wszelkie ewentualne naruszenia praw autorskich wynikające z nieprawidłowego wypełnienia karty zgłoszeniowej. Oświadczam, że zapoznałem się
z warunkami regulaminu i akceptuję jego treść.

imię i nazwisko

podpis

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, pozycja 883) informujemy, że Państwa dane osobowe będą
przetwarzane przez Zoom Art z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 65 w Katowicach w celu i zakresie ekspozycji kalendarza.
Mają Państwo wgląd do danych osobowych, mogą one być edytowane.

data i podpis
Organizatorzy:

www.zoomart.pl

One Media Group
Piotr Chodak
piotr@spider.pl
tel. 600 33 44 44

Agir Art
Marzena Miszczyk
biuro@agir.pl
tel. 506 139 600

Koordynatorka zgłoszeń:
Izabela Pyka
zoomart@zoomart.pl
tel. 571 35 29 77

