ŽÁDOST O SPONZORSTVÍ
REQUEST FOR SUPPORT
Žadatel / Applicant:
Název subjektu / Organization name
Zastupující osoba / Representative person
Funkce / Position
Adresa / Address
IČO / Commercial registration No.
DIČ / VAT No.
Kontaktní telefon / Phone No.
E-mail
Číslo účtu / Bank account:

Začlenění žadatele / Incorporation of Applicant:
Právnická osoba / Legal entity
Podnikající fyzická osoba (živnostník)/ Self-employed
Soukromá osoba / Private individual

V minulosti Vám společnost poskytovala příspěvek / Past contribution(s) made to you by the
company:
Jednou / Once
Vícekrát / More than once
Zatím ne / None to date

Žadatel požaduje příspěvek / Type of support required:
Finanční / Financial

Hmotný / Material

Jiný / Other

Výše nebo jiná specifikace příspěvku / Amount requested or specify other details:

Kayaku Safety Systems Europe a.s. | Bobrky 2271 | CZ-755 01 Vsetín | phone: +420 571 425 001 | fax: +420 571 425 002

www.kse-cz.com

ŽÁDOST O SPONZORSTVÍ
REQUEST FOR SUPPORT
Účel použití příspěvku / The purpose of support:
Financování vědy a vzdělání / Financing of Science and Knowledge
Financování výzkumných a vývojových účelů /
Financing of Development and Experimental purpose
Financování kultury / Financing of Culture
Financování školství / Financing of Education
Podpora policie / Police support
Požární ochrana / Fire prevention
Podpora a ochrana mládeže / Youth protection and support
Ochrana zvířat a jejich zdraví / Animal protection
Sociální účely / Social purposes
Zdravotnické účely / Medical purposes
Ekologické účely / Ecological purposes
Humanitární účely / Humanitarian purposes
Charitativní účely / Charity purposes
Účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti /
Religious purposes for the registered church and religious associations
Účely tělovýchovné a sportovní / Physical and sport purposes
Podpora činnosti politických stran a politických hnutí /
Political parties and political associations support

Přesná specifikace účelu použití / Exact specification of the purpose:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, a to
v rozsahu nezbytném pro vyhodnocení žádosti a uzavření smlouvy. / I agree with the processing of
personal data in accordance with the Privacy Statement, to the extent necessary for the evaluation of the
questionnaire and the conclusion of the contract.

Datum a místo / Date and place
Podpis žadatele / Signature of applicant1

1

V elektronické podobě nevyplňujeme. / Not to be filled out if sent online
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