
Szanowni Kupcy,

Doceniamy Państwa kluczową rolę w łańcuchu handlu tradycyjnego z „pola na stół”.

To dzięki Państwu Rynek Hurtowy w Broniszach od 25 lat działa i rozwija się. Obserwujemy sytuację na rynku, 
ekspansję sklepów sieciowych - wiemy w jak konkurencyjnym środowisku pracujecie. Tym bardziej cieszymy 

się, że jesteście z nami.

To Państwo reprezentujecie handel tradycyjny w bezpośrednim kontakcie z konsumentami i możecie kreować 
ich korzystne decyzje zakupowe, które wpływają na zdrową dietę, opartą na warzywach i owocach pochodzą-

cych od polskich rodzinnych gospodarstw ogrodniczych. Chcąc uhonorować Państwa pracę organizujemy 
Konkurs, który doceni Państwa pracę oraz wspomoże Wasze rodzinne biznesy a dodatkowo będzie impulsem 

do podniesienia ich atrakcyjności i konkurencyjności.

Pozwólcie Nam nagrodzić Państwa ciężką pracę!!! Więcej na temat konkursu: www.bronisze.com.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Przyjazny Warzywniak”!!!  

Konkurs skierowany jest do Partnerów Programu „z Bronisz”. Jeśli jeszcze nie uczestniczysz w programie  
– masz szansę dołączyć – zadzwoń: 607 651 729

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

WŁAŚCICIEL/NAZWA SKLEPU

NIP SKLEPU REGON SKLEPU

CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI: 
 warzywniak    sklep ogólnospożywczy    sklep on-line    zamówienia na telefon - dowóz zakupów

POWIERZCHNIA SKLEPU/ÓW

ADRES SKLEPU/ÓW

ADRES WWW

TELEFON MAIL:

OBECNOŚCI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: 
 INSTAGRAM      FACEBOOK      TWITTER                                                                                                    

LICZBA ETATÓW (PRACOWNIKÓW)

ŚREDNIA DZIENNA LICZBA KLIENTÓW

Zakreśl właściwe.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych  
z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu związanym z uczestnictwem  
w konkursie „Przyjazny warzywniak”.

Oświadczenie ,że: 
„Wartość nagród wymienionych w wykazie Nagród konkursowych w pkt. 2-6 otrzymanych przez Uczestnika- 
-Przedsiębiorcę będzie doliczona przez Uczestnika-Przedsiębiorcę do dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym  
i rozliczona  na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawą  
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Uczestnicy-Przedsiębiorcy traktują otrzymane nagrody jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej  
i rozliczają podatek dochodowy w zależności od swojej formy opodatkowania.
Wartość otrzymanych nagród będzie uwidoczniona na „protokole przekazania” doręczonym przez Organizatora  
laureatom po zakończeniu konkursu”.

                                                                                                     Podpis ………………....................................………………… 
 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem Konkursu i akceptuje jego warunki.

Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia sklepu ukazujące jego organizację oraz asortyment.
Wypełniony formularz proszę złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub recepcji Budynku Zarządu lub na adres: 
promocja@bronisze.com.pl
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