PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

a „falusi szálláshelyek napraforgóval” minősítést tanúsító védjegyének elnyerése céljából
1.
A PÁLYÁZÓ ADATAI
(Cégkivonatban, egyéni vállalkozói igazolványban, szálláshely-üzemeltetési engedélyben szereplő
adatok alapján töltendő ki!)
1.1. A pályázó személy neve, cég
esetében a cég neve és székhelye:
1.2. A szálláshely neve:
1.3. Adószám/adóazonosító jel:

—

—

1.4. Statisztikai szám1:
1.5. Cégbírósági bejegyzés száma/
egyéni vállalkozói igazolvány
száma1:
1.6. Szálláshely üzemeltetésének
kezdő időpontja:
1.6.1. A FATOSZ minősítője által
korábbi minősítéssel rendelkezik
1.6.2. A korábbi minősítő bizonyítvány
sorszáma, érvényességi ideje

év
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nem

hó

nap

Nemleges válasz esetén lépjen tovább az.
1.8 pontra
- tól

-ig

1.7. Szálláshely üzemeltetési-engedély
száma:
Kiállítás helye és
dátuma:
1.8. Pályázó személy (vállalkozás, cég, intézmény stb. esetén képviselőjének) adatai, postai címe
Név:
Telefonszámai:
Skype, Messenger:
E-mail cím:
Ir. szám és település:
Utca, házszám:

1

Az 1.4 és 1.5 pontokat csak annak kell kitöltenie, aki nem természetes magánszemélyként folytatja a falusi szállásadást

1.9. A szálláshely adatai
Ir. szám és település:
Utca, házszám:
Telefonszámok:
E-mail cím:
Honlap:
1.10 Személyi feltételek
2.
APÁLYÁZÓ ÁLTAL IGÉNYELT MINŐSÍTÉSI KATEGÓRIA, SZÁLLÁSTÍPUS
Jelölje X-szel az igényelt minősítési besorolást, szállástípust!
(A kategóriánkénti alapkövetelmények és pontrendszer alapján igényelt minősítési kategória)
1 napraforgó  2 napraforgó 
Szállástípus

A) Vendégszoba 

3 napraforgó 

4 napraforgó 



C) Vendégház 

B) Lakrész

+ …………………….D) Sátorozóhely is van az A), B), C) típusok egyike mellett:



(Sátorozóhely csak valamelyik falusi szálláshely típus mellett, azt kiegészítve üzemeltethető
az előírt feltételek megléte esetén, önállóan nem.)
3.

A LÉTESÍTMÉNY FŐ PARAMÉTEREI

Szobák száma összesen:

4.

Férőhelyek száma A), B), C) típusokban pótágy nélkül:

NYILATKOZATOK

A pályázó nyilatkozata
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatomban foglalt adatok, információk teljes
körűek, valódiak és hitelesek.
2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően a pályázat kiírója, illetve az által megbízott személyek
a létesítménybe belépjenek és a pályázóval előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni bejárás során megvizsgálják a
megjelölt minősítési kategóriára vonatkozó követelményeket.
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kiírója az adataimat nyilvántartsa és kezelje, valamint ahhoz, hogy a pályázat
kedvező elbírálása esetén a létesítmény neve, illetve az elnyert minősítési kategória a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően nyilvánosságra kerüljön.
4. Kijelentem, hogy ezen pályázat benyújtásakor a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége részére a
választott minősítési kategóriához igazodó összegű pályázati díjat (lsd. Védjegyszabályzat 3. számú melléklet)
egyidejűleg megfizettem.
Kelt: ……………………………………………..

P.H.

…………………………………….
A pályázó cégszerű aláírása

