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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

Nazwa przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………………... 

Forma prawna przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………. 

Adres przedsiębiorstwa……………………………………………………………………………………………. 

Typ przedsiębiorstwa (właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 

�  produkcja                                   �  projektowanie   
 
�  handel                                    �  konsulting, doradztwo 
                                
�  organizacja branżowa, Izba, stowarzyszenie   �  inny, jaki?............................. 
 

Wielkość przedsiębiorstwa (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)  

� małe i średnie (do 50 pracowników)                                � duże (50-200 pracowników) 
 
� bardzo duże (powyżej 200 pracowników)                
 

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………………. 

telefon …………………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)       (czytelny podpis zgłaszającego)                   (pieczęć firmy) 
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Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z regulaminem konkursu na „Społecznie Odpowiedzialną Kolejową 

Firmę Roku”, 

2) akceptuję warunki w/w konkursu. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)       (czytelny podpis zgłaszającego w imieniu firmy)  

 

1. Podpisane zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: spolecznie@aste.pl, faksem: 
58 340 69 01 lub na adres współorganizatora konkursu: ASTE Sp. z o.o., Kowale, 
ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk do 10 sierpnia 2015 roku. 

2. Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Kwasigroch tel. 58 340 69 28, e-mail: 
m.kwasigroch@aste.pl; Ewa Stelmasiewicz – Wegnerowska tel. 58 340 69 04, e-mail: 
e.stelmasiewicz@aste.pl; Karolina Hendler  tel. 665 674 880, e-mail:  k.hendler@sirts.pl. 

                                   

 PARTNERZY 
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