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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – występy na scenie 

w ramach X obchodów 

Dnia Europy i leszczyńskich Targów Organizacji Pozarządowych 2019 

Leszno, 11 maja 2019 r. 

 

Nazwa wykonawcy/grupy  

 

 

 

 

Placówka: 

(1 placówka może zgłosić max 1 występ) 
 

Rodzaj występu  

(teatr, śpiew, taniec, gimnastyka, pokaz itp.): 

Mile widziane występy związane tematycznie   

z 15 -leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

 

 

Ilość osób występujących:  

Czas trwania występu  

– maksymalnie 5 min 
 

Dane kontaktowe oraz e-mail, telefon 

(opiekunów/ osób koordynujących grupę, które 

będą w tym dniu) (jeśli dotyczy 

Imię i nazwisko  

Telefon   

E-mail   

Informacje o zespole i występie, które powinien 

zapowiedzieć prowadzący: 
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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) 

 

 

 Oryginalny tytuł wykorzystanego 

utworu/podkładu* 

*( wymagane na potrzeby Zaiks) 

 

Imię i nazwisko kompozytora wykorzystywanego 

utworu* 

*( wymagane na potrzeby Zaiks) 

 

Imię i nazwisko autora tekstu wykorzystywanego 

utworu * 

*( wymagane na potrzeby Zaiks) 

 

Chcąc zadbać o różnorodność i atrakcyjność prezentowanych form 

(występów, prezentacji, zabaw , konkursów) organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru oraz ewentualnego 

skracania czasu ww. form. Pod uwagę brana będzie również kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają, że 

osoby, które nadeślą zgłoszenia po wyczerpaniu limitu miejsc 

 (łączny czas sceniczny 3,5 godziny), nie będą brały udziału w przedsięwzięciu. 

Stosowna informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie zamieszczona na stronie internetowej organizatorów. 
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Zasady uczestnictwa w wydarzeniu: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: fundacja.cat@gmail.com lub dostarczone 

osobiście do  siedziby Fundacji ul Więzienna 3, Leszno  poniedziałki i czwartki 12.00- 20.00; 

w  pozostałe dni  w godz. 9.00- 16.00 

2. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć podkład muzyczny w formacie mp3, jeśli prezentacja takiego wymaga, 

 e-mailem (fundacja.cat@gmail.com) lub osobiście do biura Fundacji, w nieprzekraczalnym terminie do  26.04.2019r.  

3. Za pełne zgłoszenie rozumie się  kompletnie wypełniony druk zgłoszenia oraz dostarczony podkład muzyczny.    

Placówki/Grupy, które nie doślą podkładu zostaną automatycznie zdyskwalifikowane z udziału. O otrzymaniu 

podkładów i zgłoszeń poinformujemy mailowo do dnia 30.04.2019  Uwaga: 1 placówka może zgłosić maksymalnie                    

1 grupę.  

4. Udział w „Dniu Europy i Targach Organizacji Pozarządowych” jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją 

warunków uczestnictwa, które zostały zawarte w Regulaminie imprezy dostępnym na stronie  www.fundacja-cat.pl, 

www.ngo.leszno.pl, w biurze Organizatorów oraz w dniu imprezy w punkcie informacyjnym.  

5. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie 

Imprezy może zostać utrwalony, a następnie bezterminowo rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Imprezy 

przyjmują do wiadomości  że ich  wizerunek może być bezterminowo  wykorzystany w sprawozdaniach, materiałach 

prasowych, internetowych oraz telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy i nie będą rościć z tego tytułu 

żadnych pretensji do organizatorów. 

6. Niniejszym akceptujemy warunki udziału opisane w formularzu oraz w Regulaminie imprezy  i zobowiązujemy się 

do ich przestrzegania. 

7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Centrum Aktywności Twórczej oraz Miasta Leszna drogą elektroniczną 

na wskazany przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym  adres e-mail informacji marketingowych i handlowych, 

dotyczących wydarzenia w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. 

(Dz.U.2017 poz. 1219) w celach  kontaktów roboczych związanych z organizacją oraz promocją  wydarzenia.  

8. Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby monitoringu, kontroli, ewaluacji oraz  

upowszechniania w ramach projektu „Dzień Europy i leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych 2019”  

realizowanego przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct Poznań oraz Miasto Leszno, zgodnie z 

treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundacja.cat@gmail.com
http://www.fundacja-cat.pl/
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               ……………………………..                                                           ................................................... 

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

Kierownika  organizacji/instytucji) 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia, 

Kamila Grzywaczyk ,  tel.: 888 496 548 

Gorąco zapraszamy Państwa do współtworzenia oferty programowej wydarzenia 

„Dzień Europy oraz leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych 2019” 

 

Więcej informacji można uzyskać na  stronach: www. fundacja-cat.pl   

oraz  www.ngo.leszno.pl 


