
Додаток 1 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ДЛЯ УЧАСТІ  
У КОНКУРСІ БІЗНЕС-КЕЙСІВ З КСВ 2020 РОКУ 

 

Прохання надсилати заповнену реєстраційну форму та кейси двома мовами до 20 листопада 
2020  на мейл ms@csr-ukraine.org 

До 18 грудня 2020 року надсилати кейси в категорії «Бізнес, що підтримує культуру та мистецтво» 

                                                             
1 Партнери Центру – ті, хто сплатив благодійну допомогу у 2019 році на суму більше 27 999 грн 

 
1. Назва компанії: 

Контактна особа (ПІБ)  
Посада  
Контактні телефони моб.: службовий: 
Електронна пошта  
 
2. Автор кейсу:  залучений автор  співробітник 

компанії 
 колектив компанії 

ПІБ автора    
Місце роботи    
Посада   
Контактні телефони моб.: службовий: 
Електронна пошта   

 
3. Назва бізнес-кейсу: _________________________________________ 

3.1. Відмітьте, це бізнес-кейс стосується Цілей Сталого 
Розвитку або номінації «Бізнес, що підтримує культуру та 
мистецтво» 

 «Бізнес, що підтримує культуру та 
мистецтво» 
 Цілі Сталого Розвитку 

3.2. Яку Ціль Сталого розвитку вирішує компанія? Ціль № ________ 
Назва Цілі сталого розвитку: 

3.3. Чи кейс описує активності 2019-2020  р  Так 
 Ні 

3.4.  Організаційний внесок:  

 Подання заявки з 25 вересня по 1 листопада 2020 р.: 
1200 грн для компаній (600 грн для неурядових та інших 
організацій) 

 Подання заявки з 2 листопада по 18 грудня 2020 р.: 
2400 грн для компаній (1200 грн для неурядових та інших 
організацій). 

Подання заявки для партнерів Центру1* - безкоштовно 

 
 Компанія сплатила організаційний внесок 
 Компанія є партнером Центру «Розвиток КСВ» 
 
 

3.5.  Кейс має бути подано українською мовою  Кейс підготовлено українською мовою  

 
4. Згода на використання кейсу Центром Розвиток КСВ 
4.1. Компанія надає згоду на використання  Центром Розвитку КСВ поданого бізнес-кейсу 
та інших матеріалів у навчальних та інших некомерційних цілях, пов’язаних з освітньою 
діяльністю без обмеження території та строку такого використання  

 Так  Ні 

4.2. Компанія надає згоду на згадування її назви та вміщення зображення в матеріалах, що 
стосуються Конкурсу, у тому числі в навчальних та інформаційних матеріалах 

 Так  Ні 

 
Дата: Підпис: 
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