
 

 

Więcej informacji na www.ngo.leszno.pl oraz fanpage Leszczyńskie NGO 
 
 

             

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SCENA  

Aktywne  Obywatelskie  Leszno 2018r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – występy na scenie 

w ramach Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm 

zaangażowanych społecznie 

Nazwa wykonawcy/grupy 

/ngo/placówki oświatowej 

 

 

 

Rodzaj występu  

(teatr, śpiew, taniec, gimnastyka, 

pokaz itp.): 

 

Ilość osób występujących: 

 
 

Dane kontaktowe e-mail, 

telefon  

(opiekunów/ osób 

koordynujących grupę, które 

będą w tym dniu) (jeśli dotyczy) 

 

 

 

Informacje o zespole i 

występie, które powinien 

zapowiedzieć prowadzący: 

 

 

 

Ilość minut potrzebnych na 

scenie (max 6)  

http://www.ngo.leszno.pl/
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Ilość minut na 

montaż/demontaż na scenie: 

(w formacie wejście/zejście: np. 

2/1 min.): 

 

Sprzęt niezbędny do występu  

(jeżeli mikrofon to ile, 

podkłady muzyczne – prosimy na 

pendrive – nie CD)  

 

 

 

Chcąc zadbać o różnorodność i atrakcyjność prezentowanych form (występów, prezentacji, 

zabaw i warsztatów) organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru oraz ewentualnego 

skracania czasu ww. form. Pod uwagę brana będzie również kolejność zgłoszeń. 

 

Zasady uczestnictwa w wydarzeniu: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2018r. (nie dotyczy przedszkoli) 

2. Za pełne zgłoszenie rozumie się wypełniony druk zgłoszenia, odesłany do Urzędu Miasta Leszna, 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na adres Al. Jana Pawła II 21 a, 

64-100 Leszno z dopiskiem: Aktywne Obywatelskie Leszno lub mailowo na adres: aol@leszno.pl  

3. Udział w Festynie Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm 

zaangażowanych społecznie jest jednoznaczny z akceptacją warunków uczestnictwa, które zostały 

zawarte Regulaminie imprezie dostępnym na stronie www.ngo.leszno.pl, w biurze Organizatora oraz  

w dniu imprezy w punkcie informacyjnym.  

4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających 

na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby przebywające na 

terenie Imprezy oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w sprawozdaniach, 

materiałach prasowych, internetowych oraz telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy i nie będą 

rościć z tego tytułu żadnych pretensji do organizatorów. 

5. Niniejszym akceptujemy warunki udziału opisane w formularzu oraz w Regulaminie imprezy  

i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 

 

  ……………………………..                                                     ................................................... 

(pieczątka lub nazwa organizacji/instytucji)    (czytelny podpis Prezesa/ 

Przewodniczącego/Dyrektora/Kierowni

ka organizacji/instytucji) 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:aol@leszno.pl
http://www.ngo.leszno.pl/
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Gorąco zapraszamy Państwa do współtworzenia oferty programowej wydarzenia  

„Aktywne Obywatelskie  Leszno”  

 

Zaraźcie swoją pasją mieszkańców!  

 

Więcej informacji można uzyskać wkrótce na naszej stronie: www.ngo.leszno.pl  

 

WSZYSTKIE WYDARZENIA MAJĄ CHARAKTER OTWARTY. 

Razem budujmy Aktywne Obywatelskie Leszno! 

Czekamy na Was! 

Odwiedź i polub nas na Facebooku Leszczyńskie NGO 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/

