
KARTA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWA POTENCJALNEGO FRANCZYZOBIORCY

Data wypełnienia

A DANE TELEADRESOWE KANDYDATA
Pełna nazwa Kandydata

Imię i nazwisko*

Adres siedziby (ulica / kod / miasto)

Adres zamieszkania (ulica/kod/miasto)*

Telefon / fax

Adres e-mail

Czy firma jest płatnikiem podatku VAT

Numer NIP

Forma  prawna  podmiotu  gospodarczego, 
wysokość  kapitału,  wspólnicy,  (jeśli  jest  to 
spółka)

Data urodzenia*

Wykształcenie*

B INFORMACJE O KANDYDACIE

Czy  Kandydat  posiada  prawo  do  lokalu 
(własność,  wynajem,  dzierżawa),  w  którym 
będzie prowadzona placówka franczyzowa

Obecna  sytuacja  zawodowa  Kandydata 
(zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, 
umowę  zlecenia,  prowadzona  własna  działalność 
gospodarcza, inne). 

Czy  Kandydat  posiada  wykształcenie 
kierunkowe?  (jeżeli  tak,  to  prosimy  o  krótki 
opis doświadczenia).

Czy  Kandydat  posiada  własne  środki  na 
rozpoczęcie działalności? (Jeżeli tak, to w jakiej 
wysokości.  Jeżeli  nie,  to  prosimy o  podanie 
planowanego źródła finansowania).

Czy  kandydat  dysponuje  samochodem  / 
telefonem oraz czynnym prawem jazdy?



Czy  Kandydat  zna  zasady  funkcjonowania 
systemów franczyzowych?

Powody  wyboru  przez  Kandydata  systemu 
GYM GENERATION®

Czy  Kandydat  rozważa  przystąpienie  do 
innych konceptów franczyzowych? (Jeżeli tak, 
to do jakich?)

Źródło,  z  którego Kandydat  dowiedział  się  o 
systemie GYM GENERATION®

C DANE O LOKALU – wypełnia Kandydat posiadający tytuł prawny do lokalu

Miasto

Dokładny adres

Opis  otoczenia  lokalu  (parking,  budynki 
użyteczności  publicznej,  szkoły,  otoczenie 
mieszkaniowe, opis placówek konkurencyjnych), które 
znajdują się w mieście.

Opis lokalu (ilość, wielkość, wys. pomieszczeń, stan 
techniczny,  wentylacja,  wielkość  witryn, 
wyposażenie  w  media  –  inst.  wodno  kan., 
grzewcza, elektryczna, itp.)

Czy  właściciel  budynku  wyraża  zgodę  na 
zainstalowanie wizualizacji i reklamy zewnętrznej?

Czy  budynek  w  którym  znajduje  się  lokal  jest 
objęty nadzorem konserwatora zabytków

Ile wynosi czynsz za lokal?

Jaki jest przeciętny koszt wynajmu m² powierzchni 
użytkowej w okolicy lokalu?

D Dodatkowe informacje, uwagi



Podpis Kandydata **
(imię i nazwisko)

* Wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność
** Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych  w  formularzu,  zgodnie  z  

ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.  
926 ze zm.)

Załączniki dołączone do Karty Zgłoszenia Potencjalnego Franczyzobiorcy

List intencyjny

Załącznik 1: Oświadczenie Kandydata o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej.

Załącznik 2: Oświadczenie Kandydata o niekaralności.



Załącznik 1

Oświadczenie Kandydata o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej

................................................………………..…… dnia ............……………….……. r.
                                                                                                  (miejscowość)                                                     (data)

Do:

Gym Generation Sp. z o.o. 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 

01-531 Warszawa

Kandydat:

......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

......................................................................................................................................................
(adres)

......................................................................................................................................................
(nazwa firmy)

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

......................................................................................................................................................
(adres siedziby firmy)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że Kandydat, właściciele firmy / władze spółki, wspólnicy / akcjonariusze i członkowie 

ich rodzin nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Gym Generation Sp. z o.o., ul. 

Wybrzeże  Gdyńskie  4,  01-531  Warszawa i  nie  posiadają  udziałów  w  spółkach  prowadzących  działalność 

konkurencyjną wobec Gym Generation Sp. z o.o.

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

Pieczątka Kandydata i podpis osoby upoważnionej

 



Załącznik 2

Oświadczenie Kandydata o niekaralności

................................................………………..…… dnia ............……………….……. r.
                                                                                                  (miejscowość)                                                      (data)

Do:

Gym Generation Sp. z o.o., 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 

01-531 Warszawa

Kandydat:

Kandydat:

......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

......................................................................................................................................................
(adres)

......................................................................................................................................................
(nazwa firmy)

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

......................................................................................................................................................
(adres siedziby firmy)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że Kandydat (osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą) / 

wspólnicy  spółki  cywilnej,  jawnej,  komandytowej  /  osoby  zasiadające  we  władzach  Kandydata  nie  zostały  

skazane prawomocnym wyrokiem sądowym. 

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

Pieczątka Kandydata i podpis osoby upoważnionej

 


