1. Numer PESEL

4. Numer sprawy
(Wypełnia Urząd)

5. Pieczęć wpływu dokumentu

2. Identyfikator podatkowy NIP
3. Numer REGON

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)

A. MIEJSCE SKŁADANIA
URZĄD GMINY W DĄBROWIE
ul. Kasztanowa 16/8, 88-306 Dąbrowa, REGON: 000531513

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE WNIOSKODAWCY
6. Typ podmiotu składającego wniosek
❒osoba fizyczna
❒osoba prawna
7.

Nazwisko/ Nazwa podmiotu pełna

9.

Kraj

12. Ulica

❒jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej
8. Imię/Imiona

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

13. Nr domu

14. Nr lokalu

15. Nr telefonu

16. KRS

C. DANE KONTAKTOWE DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZORGANIZOWANIE IMPREZY
W IMIENIU ORGANIZATORA
17. Nazwisko

18. Imię/Imiona

19. Nr telefonu

20. Adres e-mail

D. INFORMACJE O IMPREZIE
Nazwa

21.

Rodzaj i charakter

22.

Miejsce imprezy

23.

Data imprezy i godzina rozpoczęcia

24.

d
Planowany czas trwania

25.

Przewidywana liczba uczestników

26.

Określenie planowanych przez
organizatora środków służących
zapewnieniu bezpieczeństwa
uczestników

27.

d

-

m

m
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E. OŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Oświadczam, że pomieszczenia, obiekty lub miejsce, w którym ma się odbyć impreza oraz urządzenia techniczne
używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem.
2. Oświadczam, że właściciel pomieszczenia, obiektu lub miejsca, w którym ma się odbywać zgłaszana impreza
wyraził zgodę na jej zorganizowanie.
3. Oświadczam, że zapewnię bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników imprezy. Ponoszę pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo uczestników oraz wszelkie zniszczenia i dewastacje w miejscu organizowanej imprezy.
4. Oświadczam, że zapewnię porządek na imprezie (pojemniki na śmieci, toalety przenośne, niezbędna ochrona,
powiadomienie służb porządkowych i ratunkowych). Zgromadzone po imprezie nieczystości zostaną usunięte
(koszt wywozu śmieci leży po stronie organizatora imprezy).
5. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powstałe straty.
6. Oświadczam, że jestem świadomy, że zakłócanie ciszy nocnej (w godzinach 22 00 - 600) stanowi wykroczenie karane
mandatem lub wnioskiem o ukaranie sprawcy w sądzie grodzkim (art. 51 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń. (Dz.U. 2019 poz. 821)) – w związku z powyższym od godz. 2200 nastąpi dostosowanie emisji hałasu lub
ustawienie sprzętu nagłaśniającego w sposób niezakłócający spokoju mieszkańców nieuczestniczących w imprezie.

F. ZGODA WŁAŚCICIELA OBIEKTU LUB MIEJSCA, W KTÓRYM ORGANIZATOR PLANUJE
ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ
28. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
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29. Podpis właściciela obiektu lub miejsca
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G. PODPIS WNIOSKODAWCY
30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
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31. Podpis wnioskodawcy

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu możliwości wykonywania
czynności i zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w Urzędzie Gminy w Dąbrowie (REGON: 000531513) z
siedzibą przy ul. Kasztanowej 16/8, 88-306 Dąbrowa jest Wójt Gminy Dąbrowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdą Państwo w siedzibie Administratora oraz na stronie bip.ug-dabrowa.pl w karcie sprawy dotyczącej danego
formularza.
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