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                                                                                                        Załącznik nr 2b do Regulaminu                 

 

ZGŁOSZENIE PREZENTACJI SCENICZNEJ 

Aktywne  Obywatelskie  Leszno 2019r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – występy na scenie 

w ramach Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm 

zaangażowanych społecznie 

Pełna nazwa wykonawcy/grupy/zespołu /organizacji 

/placówki oświatowej 

 

 

 

 

 

Forma prezentacji 

(rodzaj prezentacji: śpiew, taniec, gimnastyka, pokaz, 

występ teatralny, kabaretowy itp.): 

 

Liczba 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) 
 

Ilość minut na montaż/demontaż na scenie: 

(w formacie wejście/zejście: np. 2/1 min.): 

 

 

 

 

Rider techniczny (warunki techniczne niezbędne do zrealizowania występu) 

Liczba mikrofonów  

Liczba statywów mikrofonowych  
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Używane instrumentarium (instrument, ilość, rodzaj, 

wejścia audio, proponowany sposób nagłośnienia, nośniki 

dźwięku, itp.) 

podkłady muzyczne – prosimy na pendrive – nie CD 

 

Czy wśród osób wystepujących są osoby z niepełnosprawnością  □TAK                                 

Jakiej pomocy ze strony obsługi sceny oczekują wykonawcy : 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 2019r. (nie dotyczy przedszkoli publicznych). 

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 (nie 

dotyczy przedszkoli publicznych). 
Uwaga! Przedszkola publiczne - Koordynacją „Przedszkola pod chmurką” oraz występów przedszkolaków 

na scenie podczas festynu tak jak w ubiegłym roku zajmować się  będzie Pani Renata Rangno -  Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego nr 20 „Baśniowa Kraina”. Zgłoszenia udziału na scenie oraz w „Przedszkolu pod 

chmurką” przyjmowane będą do 10 sierpnia pod numerem 65 520 35 28  lub mailowo na adres 

przedszkole20@poczta.onet.eu 
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/ 

       Kierownika organizacji/instytucji) 
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