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Formularz deklaracji uczestnictwa 
 

w misjach i targach gospodarczych realizowanych przez Województwo Śląskie 
 

 

I. Informacje ogólne 

 

 

1. Firma/Instytucja 

....................................................................................................................................................... 

 

2. Adres siedziby 

....................................................................................................................................................... 

 

3. Adres do korespondencji  

....................................................................................................................................................... 

 

4. Strona www, telefon, e-mail 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

....................................................................................................................................................... 

 

6.Numer KRS/CEIDG 

....................................................................................................................................................... 

 

7. Branża 

....................................................................................................................................................... 

 

8. Kod/y Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

....................................................................................................................................................... 

 

9. Specjalizacja
 

....................................................................................................................................................... 

 

10. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon) 

....................................................................................................................................................... 

 

11. Dane osoby/osób zgłoszonej do udziału w wyjeździe na Misję: 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Charakterystyka przedsiębiorstwa – potencjał przedsiębiorcy (max 1 000 znaków, 

opis w języku polskim i angielskim) 

 

 

a) Opis działalności (0-5 pkt) 

PL............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

EN............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

b)  Oferowane usługi i/lub produkty (0-5 pkt) 

PL............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

EN............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

c) Produkty/usługi prezentowane podczas misji/targów (0-5 pkt) 

(możliwość dołączenia prezentacji multimedialnej, materiałów promocyjnych itp.) 

PL............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

EN............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

 

Podpisując niniejszy formularz deklaracji uczestnictwa Przedsiębiorca oświadcza, iż zapoznał 

się i akceptuje Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych 

realizowanych przez Województwo Śląskie 

 

 

Jednocześnie Przedsiębiorca oświadcza iż został poinformowany o tym, że dane osobowe 

uczestnika zgłoszonego przez przedsiębiorcę – uczestnika Misji – będą wykorzystywane 

wyłącznie na potrzeby realizacji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

 
 

..............................................                   ...............................................                       .............................................. 
         miejscowość, data           pieczęć firmowa              podpis osoby upoważnionej 

 

 



 

III. Cel udziału w misji / ramowy program misji 

 

 

Nasi klienci  

(dystrybutorzy hurtowi, sieci 

handlowe, nazwy firm itp.) 

 

 

Współpraca z rynkami 

zagranicznymi   

(proszę wymienić kraje) 

 

 

Cel wyjazdu  

(poszukiwani partnerzy, branża, 

sektor itp.) 

 

 

 

Informacje dodatkowe  

(np. posiadane certyfikaty) 

 

 

Rok założenia firmy  

 

 

Liczba osób zatrudnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy program misji. 

17 maja – przylot, zakwaterowanie 

18 maja – spotkanie w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu, prezentacje 

uczestników z Polski i Francji, lunch, rozmowy B2B,. 

19 maja – wizyty w siedzibach partnerów francuskich (umawiane indywidualnie), powrót do 

kraju. 

 

 

 

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres gospodarka@slaskie.pl   

lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj. Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 
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