
#zostanwdomu.lublin.eu - Formularz oferty na stronę

Biuro Rozwoju Turystyki stworzyło zostanwdomu.lublin.eu, by w okresie epidemii koronawirusa 
pomóc lubelskim przedsiębiorcom i instytucjom dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców Lublina i 
okolic. Natomiast mieszkańcy, dzięki zebraniu wszystkich ofert w jednym miejscu, z łatwością 
znajdą coś dla siebie. Wypełnij formularz, aby Twoja oferta mogła znaleźć się na stronie.  
UWAGA! Jeżeli posiadasz różne typy, formy lub ceny ofert (np. jedzenie na dowóz z karty, zestaw 
lunchowy z dowozem, vouchery), prosimy wypełnij oddzielny formularz dla każdej z ofert.

Nazwa przedsiębiorcy

Typ oferty

gastronomia (np. jedzenie i napoje na dowóz, vouchery restauracyjne)
zakupy (np. zakupy z dowozem, sprzedaż internetowa)
aktywność (np. programy treningowe online, karnety, wspólne aktywności online)
kultura (np. wirtualne zwiedzanie, spektakle online)
nauka (np. szkolenia online, webinary, zajęcia przez Internet)
wydarzenia (np. oferty od organizatorów dla osób zmuszonych przełożyć przyjęcia)

Forma oferty

z dowozem
online
do wykorzystania później

Cena

za darmo
niska (do 50 zł)
średnia (do 100 zł)
wyższa (ponad 100 zł)
do indywidualnej wyceny

Wraz z formularzem prześlij nam grafikę - logo swoje firmy czy zdjęcie obrazujące ofertę. Najlepiej 
kwadratową o wymiarach 500 x 500 pikseli.

Resztę formularza znajdziesz na drugiej stronie.



Co oferuję?

Jak skorzystać z oferty?

Dane kontaktowe:

RODO (Nie możemy zamieścić oferty na stronie bez twojej zgody!)

Zapoznałem/am się z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania, dostępną na stronie https://lublin.eu/ochrona-danych-
osobowych/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych w formularzu danych 
osobowych przez administratora danych, którym jest jest Prezydent Miasta Lublin, dane 
adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin, w celu prezentacji mojej 
oferty na stronie zostanwdomu.lublin.eu

Dziękujemy za wypełnienie formularza!  
Teraz zapisz plik formularza i wyślij (wraz z grafiką) na adres: zostanwdomu@lublin.eu
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