Banchmarking Dolnośląskiej Turystyki
(adnotacje InGosTur)

List Intencyjny Udziału w Programie
„Banchmarking Dolnośląskiej Turystyki”

CMS Consulting InGosTur – Instytut Gospodarki Turystycznej
ulica Sobieskiego 56/58
58-500 Jelenia Góra

1. W imieniu
Przedsiębiorca: ……………………………………………………………………………………...……
siedziba: kod ……-……… poczta …………………………….. miejscowość ………………...………
ulica …………………………………….…………………………………… Nr .....………...
podmiot zarejestrowany w KRS / EDG* Nr ……………………………………………………………..
prowadzonym przez …………………………………………………………………….………………..
NIP ……………………………………… REGON ……………..……………………………………..
www…………………………………………………………………………………………………….
zgłaszamy zainteresowanie udziałem w Programie „Banchmarking Dolnośląskiej Turystyki” (dalej:
BDT).
2. Przyjmujemy do wiadomości, że:
2.1. Złożenie niniejszego Listu Intencyjnego nie rodzi dla nas żadnych zobowiązań finansowych –
wynikać one będą wyłącznie z umów zawartych przez nas w ramach BDT;
2.2. BDT zorganizowana zostanie po wyrażeniu zainteresowania udziałem w Projekcie przez
przedsiębiorców, reprezentujących powyżej 20% potencjału usługowego regionu;
2.3. Informacje, zawarte w przekazywanych przez nas w załącznikach do niniejszego Listu
Intencyjnego oraz w późniejszym okresie w ramach procedur związanych z realizacją BDT, jak
również informacje otrzymywane od InGosTur i innych podmiotów uczestniczących w procedurach
BDT objęte są klauzulą poufności przez nas i InGosTur, i mogą być przedstawiane dla celów
informacyjnych wyłącznie jako zbiorcze, obejmujące cały Projekt – chyba, że wyrazimy pisemną
zgodę na ujawnienie danych szczegółowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Projektu.
3. Upoważniamy InGosTur do przetwarzania naszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji celów określonych w niniejszym Liście Intencyjnym.
4. Wskazujemy (imię i nazwisko) …………………………………………………………………….…
tel. …………………….., ………………………..…………..@.............................................................
jako osobę właściwą do kontaktów w naszym imieniu w sprawach Projektu.
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5. W załączeniu przekazujemy kopie:
5.1. odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców,
5.2. …. decyzji o wpisie do Ewidencji Obiektów Hotelarskich / Ewidencji Pozostałych Obiektów Noclegowych,

dla następujących lokalizacji, które zgłaszamy do udziału w Projekcie:
Poz.

Adres

Obiekt

Ilość m.n.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6. Dodatkowe informacje (np. o przewidywanym uruchomieniu nowych obiektów w związku z
realizowanymi inwestycjami, zmniejszeniem / zwiększeniem ilości m.n., wyłączeniem obiektów z
eksploatacji itp.)

Sporządził: ………………………...……………………………. dnia …............................. 201… roku
Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Przedsiębiorcy:
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