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Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie procedury wyboru Partnerów 10. Forum Rozwoju Mazowsza 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PARTNERA  

10. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA 

FORMULARZ PODSTAWOWY 

Informacje dotyczące podmiotu aspirującego: 

PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI/ ORGANIZACJI/ FIRMY (wpisać poniżej) 

 

ADRES SIEDZIBY (wpisać poniżej) 

……………… - ………………………   

Kod pocztowy Miejscowość Ulica/ nr domu/ nr lokalu 

NIP (wpisać w kolumnie obok)  

STRONA INTERNETOWA 

(wpisać w kolumnie obok) 

 

FORMA DZIAŁALNOŚCI (właściwe zaznaczyć poniżej) 

□ instytucja administracji rządowej 

□ instytucja administracji samorządowej 

□ spółka prawa handlowego 

□ instytucja naukowa 

□ organizacja społeczna, fundacja, stowarzyszenie 

□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

□ inna (jaka? prosimy wpisać) ………………………………………………………….. 

 

Osoba do kontaktów (która będzie obsługiwało to zgłoszenie):  

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon kontaktowy:  w godzinach:  

Adres e-mail:  
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CZY PODMIOT UCZESTNICZYŁ JUŻ (JAKO PARTNER LUB PRZEZ UDZIAŁ EKSPERTA  
W DEBACIE) W FORUM ROZWOJU MAZOWSZA? (prosimy zaznaczyć właściwe, a w przypadku 

odpowiedzi „TAK” dodatkowo uzupełnić) 

□ NIE (zgłaszamy się po raz pierwszy) 

□ TAK       …………………………….. (prosimy wpisać w którym roku lub na którym Forum Rozwoju Mazowsza) 

Prezentowaliśmy wtedy: ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. (prosimy krótko opisać)                                    

KRÓTKA INFORMACJA O INSTYTUCJI/ FIRMIE/ ORGANIZACJI, GŁÓWNYCH OBSZARACH 
DZIAŁALNOŚCI ITP.  (wpisać poniżej) 

 

 

 

 

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAMY ZAŁĄCZNIKI: (prosimy zaznaczyć właściwe)  

□ Formularz A – prezentacja w przestrzeni wystawienniczo - networkingowej 

□ Formularz B, część 1 – aktywności na scenie (współorganizacja debat i zgłoszenie 

ekspertów i/lub moderatorów do debat) 

□ Formularz B, część 2 - aktywności na scenie (tylko zgłoszenie ekspertów/moderatorów 

do debat) 

Oświadczamy, że mamy świadomość, że przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona 

Partnerów oraz, że decyzję dotyczącą partnerstwa podejmuje wyłącznie Organizator po analizie propozycji 

złożonych przez wszystkie podmioty aspirujące, przeprowadzonych z nimi negocjacjach oraz w oparciu  

o postanowienia Regulaminu w sprawie procedury wyboru Partnerów 10. Forum Rozwoju Mazowsza. 

 

 

Pieczęć firmowa oraz imię, nazwisko oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania podmiotu aspirującego 

…………………………………………....... 

 

Wypełnione zgłoszenie wraz z właściwymi załącznikami (scan z podpisem + dodatkowo wersja 

edytowalna) prosimy przesłać e-mailem do: 

Agnieszka Karasińska-Kupis  

adres mailowy: a.karasinska@mazowia.eu  

tel. 22 542 20 34 

 

mailto:a.karasinska@mazowia.eu
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PODCZAS 10 FORUM ROZWOJU MAZOWSZA JESTEŚMY ZAINTERESOWANI 

(można zaznaczyć tylko 1 wybór) 

WYMAGANA FORMA ZGŁOSZENIA 

Należy wypełnić, podpisać i przesłać mailem do Organizatora scan  
(pdf z podpisem + wersję edytowalną załącznika)  

WYBÓR 

Scena Przestrzeń wystawiennicza 
Ile 

załączników 

należy 

przesłać? 

Formularz 

podstawowy 

Formularz 

A 

Formularz 

B cz. 1 

Formularz B 

cz. 2 

Zgłoszenie własnej 

propozycji debaty  

i ekspertów/ 

moderatorów do debaty 

Tylko zgłoszenie 

własnych ekspertów/ 

moderatorów do debat  

Prezentacja instytucji/ 

organizacji/ firmy  

w przestrzeni  

□ TAK TAK TAK 3 V V V - 

□ TAK TAK - 2 V - V - 

□ - TAK - 2 V - - V 

□ - TAK TAK 3 V V - V 

□ - - TAK 2 V V - - 

 

Pieczęć firmowa oraz imię, nazwisko oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania podmiotu aspirującego 

…………………………………………....... 


