
Prosimy o wypełnienie wniosku. 

Skan wniosku lub wersję Word należy przesłać na adres: biuro@macrosat.pl albo dostarczyć 

oryginał do siedziby PPHU Macrosat 

Nazwa wnioskodawcy: 
………………………………………..………………………………………………………….. 

Osoba/y umocowana/e do reprezentacji 
……………………………………….…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, adres zameldowania, nr tel.,  adres e-mail 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
Wniosek o udzielanie wsparcia w postaci patronatu medialnego. 

1. Wnioskuję/my o udzielenie patronatu w trybie ciągłym/jednorazowym* w następującym zakresie: 

a) ogłoszenie w programie planszowym Macrosat*, 

b) udostępnienia posta w profilach mediów społecznościowych Macrosat*, 

c) relacja w lokalnym programie telewizyjnym Macrosat*. 

 

2. Opis imprezy: 

a) Organizator główny:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Nazwa imprezy 

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

c) Miejsce przeprowadzenia (adres i krótki opis – maks. 100 znaków): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

d) Data, godzina rozpoczęcia, szacowany czas trwania……………..………………………………………………………………… 

e) Szacunkowa ilość uczestników…………………………………………. 

f) Grupa docelowa (maks. 200 znaków): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Sposoby promocji imprezy ………………………………………………………………………………………………………..             

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udzielania wsparcia przez PPHU Macrosat, akceptuję 

jego warunki i deklaruję wolę zawarcia umowy patronatu medialnego 

w przypadkach przewidzianych treścią Regulaminu tj. patronatu w trybie ciągłym (więcej niż 1 impreza)/ 

jednorazowym * . 

4. Zobowiązuję się do dostarczenia, w terminie do …………………. (Tj. min. 3 dni robocze przed rozpoczęciem 

imprezy), plansz informacyjnych w formacie jpg. (1280x720 pikseli, 72dpi), przeznaczonych do publikacji 

w programie planszowym Macrosat, w których zawarte są wszystkie informacje o imprezie. 

5. Zobowiązuję się dostarczyć logo / rezygnuję z dostarczenia loga lub innych materiałów reklamowych, 

w terminie do …………………. (min. 3 dni robocze przed rozpoczęciem imprezy), w formacie jpg. lub png., 

(dotyczy relacji filmowej). 
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Prosimy o wypełnienie wniosku. 

Skan wniosku lub wersję Word należy przesłać na adres: biuro@macrosat.pl albo dostarczyć 

oryginał do siedziby PPHU Macrosat 

6. Zobowiązuję się do zamieszczenia informacji i poinformowania uczestników imprezy, że patronem 

medialnym jest Macrosat w następujący sposób: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(Wskazać sposoby i kanały informacji) 

7. Wskazuję adres poczty elektronicznej ……………………………. jako właściwy do przesłania przez Macrosat 

materiałów graficznych. 

 

Podpis wnioskodawcy/ców 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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