
 

 

    Žiadosť o reklamnú   
    spoluprácu 
    Kérvény reklám együttműködésre 

    Prosíme vyplniť všetky údaje podľa relevantnosti. 

    Kérünk kitölteni a kérvényezőre vonatkozó minden adatot. 

 

 
Žiadateľ    
Kérvényező                                                                  

Názov organizácie: 
A szervezet neve: 

Adresa (ulica, mesto, PSČ): 
Cím (utca, város, irányítószám): 
 

IČO: DIČ: 

Bankové spojenie, číslo účtu: 
Bankszámlaszám: 

Telefón: Email: 

Štatutárny zástupca (ak v mene žiadateľa 
podpisujú zmluvy viacerí štatutári, prosíme 
uviesť všetkých, ktorí by prípadnú zmluvu 
o spolupráci podpisovali): 
Ügyvezető igazgató (ha a kérvényező nevében 
több ügyvezetőnek van alásírási kötelezettsége 
akkor az összeset fel kell tüntetni): 
 

Kontakt na štatutárneho zástupcu: 
Az ügyvezető igazgató elérhetőségei: 

Vyberte oblasť, do ktorej orientujete projekt:  
Kérjük válassza ki projekt tárgyát: 
 

         podpora detí a mládeže, ich vzdelávania a zdravia            podpora športu (sport támogatása) 
(A gyerekek és a fiatalság támogatása a művelődés és  
az egészségügy területén) 
 
         podpora talentov (tehetségek támogatása)                       podpora kultúry (kultúra támogatása) 

            podpora občianskych iniciatív                                               životné prostredie (környezetvédelem) 
         (civil kezdeményezések támogatása)                                       
          
         iná oblasť (prosím špecifikujte)........................................................................................................... 
         egyéb (kérjük pontosítani) 



Názov projektu: 
Projekt neve: 

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený (odhadovaný počet osôb oslovených týmto projektom): 
Célközönség, akikre a projekt vonatkozik (megközelítőleg hány személyt fog érinteni a projekt): 

 

 

Časový plán projektu (začiatok realizácie/plánované ukončenie): 
A projekt harmonogramja (a megvalósítás kezdete/tervezett befejezés): 
 

 

Výška požadovanej podpory (stručný rozpočet – použitie žiadaných prostriedkov): 
A kérvényezett összeg nagysága (pontos szétírás – a támogatás felhasználásának módja): 
 

 

Krátky popis projektu (najpodstatnejšie informácie: ciele, spôsob ich dosiahnutia, prínos atď.): 
A projekt rövid leírása (legfontosabb információk: célok, azok elérésének módja, az ebből származó 
előnyök ismertetése stb.): 

 

 

Ponuka reklamného plnenia: 
Reklám biztosítása: 

 

 

 

Ponuka iných výhod, ktoré môže žiadateľ o podporu poskytnúť skupine spoločností DSA v rámci 
reklamného partnerstva (napr. voľné vstupenky, bezplatné využitie priestorov žiadateľa, bezplatné 
vystúpenie na podujatiach organizovaných spoločnosťou DSA (Harvest party, Christmas party, DSA 
day...)) 
Javaslatok további lehetőségek bebiztosítására, melyeket a kérvényező tudna biztosítani a DSA cégcsoport 
részére az reklámról szóló együttműködés keretein belül. (ingyenes belépők, térítésmentes 
teremhasználatok, térítésmentes részvétel a DSA céges rendezvényein). 

Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol, sú pravdivé a presné.  
Igazolom, hogy a kérvényben szereplő összes feltüntetett adat pontos és a valóságnak megfelel. 

Dátum:   

Miesto: 

          ........................................................................ 

                                                                                                     Podpis žiadateľa (Kérvényező aláírása) 


