PÉLDAKÉP PÁLYÁZAT 2016 ‐ JELENTKEZÉSI LAP
A jelentkezési lap kitöltésével jelentkezem a Példakép Alapítvány által meghirdetett Példakép Pályázatra.

VÁLLALKOZÓ ADATAI
Név:
Születési idő:
Életkor:
Ország:
Cím (irányítószám, település neve, utca, házszám):
Email cím:
Telefonszám:
Indult‐e ellened büntető vagy polgári peres eljárás? (igen, nem):
Vállalkozásnál betöltött pozíció:
Pályázó tulajdoni hányada a cégben (%‐ban megadva):

VÁLLALKOZÁS ADATAI
Vállalkozás neve:
Vállalkozás cégformája:
(A vállalkozás cégformája nem kötött, egyéni vállalkozó és társas vállalkozás egyaránt pályázhat.)
Vállalkozás címe (irányítószám, település, utca, házszám):
Vállalkozás weboldala:
Melyik évben indult a vállalkozás:
Cégjegyzékszám:
Foglalkoztatottak száma:
Elmúlt 3 év árbevétele (helyi valutában és évenként külön megadva: 2013, 2014, 2015):
Az árbevétel export hányada (%‐ban megadva):
Elmúlt 3 év adózás előtti eredménye (helyi valutában és évenként külön megadva: 2013, 2014, 2015):
Állami támogatás mértéke (helyi valutában megadva):

Amennyiben problémád merül fel a Jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban vagy kérdésed van, írj nekünk: palyazat@peldakep.hu

BEMUTATKOZÁS
Mutasd be magad néhány mondatban! Írd le vállalkozóvá válásod történetét röviden,
legfőbb motivációidat és céljaidat! (max. fél oldal)

Mutasd be a vállalkozásod profilját, történetét, termékeit/szolgáltatásait és elért eredményeit!
(max. fél oldal)

Írd le néhány mondatban, mitől számít példaértékűnek vállalkozásod/tevékenységed a hazai piacon?

Mik a jövőbeli terveid?

Ha vállalkozásod vagy te magad nyertél már korábban díjakat, sorold fel őket!

Van‐e a vállalkozásodnak vagy neked aktív társadalmi szerepvállalásod?

Győzd meg a zsűrit! Foglald össze 1000 karakterben mit kell tudni rólad!

A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE ÉS ELKÜLDÉSE
Kérjük, hogy a Jelentkezési lapot számítógépen töltsd ki, hogy jól olvashatók legyenek a szövegek. Kitöltés után
nyomtasd ki, írd alá, majd fotózd le vagy szkenneld be. Végül pedig, kérjük, hogy mind a .DOC formátumú
elektronikus változatot, mind pedig a lefotózott vagy beszkennelt aláírt változatot küldd el nekünk a
palyazat@peldakep.hu e‐mail címre!

CSATOLMÁNYOK
A Példakép Pályázatra való jelentkezéshez kötelezően csatolni kell az alábbiakat:







Jó minőségű porté fotó (a képen csak a pályázó szerepeljen, lehetőleg szemből)
Nullás adóigazolás (adóhivataltól kikérhető igazolás arról, hogy a vállalkozásnak nincs köztartozása)
Cégkivonat (megfelel az elektronikus, nem szükséges a hitelesített változat)
Elmúlt 2 lezárt pénzügyi év mérlege
Személyi igazolvány másolata (beszkennelve vagy lefotózva)
Magyar állampolgárságot igazoló dokumentum másolata (beszkennelve vagy lefotózva)

Opcionálisan csatolhatók még:



Referencia fotók
Vállalkozást vagy termékeit bemutató prospektusok

Amennyiben problémád merül fel a Jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban vagy kérdésed van, írj nekünk: palyazat@peldakep.hu

Figyelem! Nagyobb méretű csatolmányok küldéséhez javasoljuk az olyan ingyenes fájlküldő rendszerek
használatát mint például a www.toldacuccot.hu vagy a www.wetransfer.com.

NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok és információk helyesek, a valóságot tükrözik, azokat önkéntesen
szolgáltattam a Példakép Alapítvány részére.
Hozzájárulok, hogy az általam megadott információkat a Példakép Alapítvány és a zsűri tagjai a pályázattal
kapcsolatban használják.
Hozzájárulok, hogy a Példakép Alapítvány nevemet, vállalkozásom nevét a pályázattal kapcsolatban
közzétegye, és a rólam készült fotókat megjelentesse.
Hozzájárulok, hogy a Példakép Alapítvány az általam megadott információkat kommunikációjában felhasználja.
Elfogadom, hogy személyes adataimat a Példakép Alapítvány kollégái dolgozzák fel, és azokat biztonságosan
tárolják. Harmadik fél (pl. zsűri tagjai) részére korlátozott hozzáférést biztosítanak.
A Példakép Alapítvány weboldalán közzétett Pályázati feltételeket és Adatvédelmi tájékoztatót valamint
nyilatkozatot elolvastam, annak tartalmát elfogadom.

…………..………….., 2016. ………….. hó………..

.............................
Pályázó aláírása

Amennyiben problémád merül fel a Jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban vagy kérdésed van, írj nekünk: palyazat@peldakep.hu

