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                                                                                                        Załącznik nr 1b do Regulaminu     

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AOL - PRZEDSZKOLA 

Aktywne  Obywatelskie  Leszno 14 - 22.09.2019r. 

Pełna nazwa przedszkola 

(proszę wpisać pełną nazwę) 

 

Adres do korespondencji  

Telefon  

Strona www  

E-mail  

Dane osoby 

odpowiedzialnej za 

prezentację organizacji  

w trakcie wydarzeń 

Imię i Nazwisko:  

Kontakt: 

Telefon 

E-mail: 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W INNYCH AKTYWNOŚCIACH (NIE DOTYCZY FESTYNU) 

 

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 

 

Festyn odbędzie się 14 września, w godzinach 11:00-15:00 na terenie przy stadionie im. Alfreda 

Smoczyka 

 

 

I.   DNI OTWARTE  

 

                              TAK                             NIE 

 

Dni otwarte służą prezentacji codziennej działalności organizacji pozarządowych, instytucji 

miejskich, klubów działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, w ich siedzibach lub  

w miejscach, w których skupia się ich praca. W tym czasie można w atrakcyjny sposób 

zaprezentować zwiedzającym działalność organizacji/instytucji, siedzibę, czy zorganizować np. 

jakieś spotkania, warsztaty, treningi. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:przedszkole20@poczta.onet.eu
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Zgłaszamy chęć uczestnictwa w dniach otwartych: 

 

Jesteśmy zainteresowani otwarciem naszych drzwi w następujących terminach*: 

 

           poniedziałek (16 września) w godzinach................................miejsce:…………………………… 

Atrakcje przygotowane dla osób zwiedzających: …………......................................................................... 

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

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

 

         wtorek (17 września) w godzinach: ...................................... miejsce:………………………..……. 

Atrakcje przygotowane dla osób zwiedzających: …………......................................................................... 

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

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

 

         środa (18 września) w godzinach: ..........................................miejsce:…………………………….. 

Atrakcje przygotowane dla osób zwiedzających: …………......................................................................... 

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

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

 

         czwartek (19 września) w godzinach: ......................................miejsce:…………………………… 

Atrakcje przygotowane dla osób zwiedzających: …………......................................................................... 

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

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

 
* należy wybrać co najmniej 1 dzień tygodnia i co najmniej 2 godziny w wybranym dniu. Miasto Leszno na podstawie 

zgłoszeń opracuje zbiorczy informator, który zamieszczony zostanie na stronie www.ngo.leszno.pl 

 

 

II. EKO Leszno /Miejski Dzień Przedszkolaka  (20.09.2019r.) 

 

Cel: promowanie oraz realizacja działań ekologicznych w ramach Dnia Przedszkolaka  

Miejsce: siedziby przedszkoli, teren miasta. 

 

Zgłaszamy chęć zorganizowania własnej inicjatywy ekologicznej. 

 

                              TAK                             NIE 

 

Swoją propozycję prosimy opisać poniżej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ngo.leszno.pl/
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III. INNE MPREZY TOWARZYSZĄCE  

 

DOTYCZY PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZOWANYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY PRZEZ 

INSTYTUCJE/ ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ LESZNA I MIESZKAŃCÓW   

W TERMINIE 15-22.09.2019r. 

 

Deklaruję możliwość zorganizowania następującego przedsięwzięcia: 

 

Tytuł przedsięwzięcia  
 

 

 

Opis proponowanego 

przedsięwzięcia  

(np. warsztaty, spotkanie, 

debata, happening, turniej, 

treningu sportowe) 

 

Grupa docelowa  

(proszę zaznaczyć) 

❑ dzieci 

❑ młodzież 

❑ osoby dorosłe 

❑ seniorzy 

❑ inna grupa: 

………………………………………………………………………… 

Maksymalna liczba 

uczestników 
 

Proponowany termin 

data, godzina 

(w okresie od 15 do 22 

września, jeżeli to będzie 

kilka wydarzeń proszę 

napisać w jakich dniach i 

godzinach) 

dzień…………………………… 

godzina…………………………. 

Miejsce przedsięwzięcia  

Zapisy 
Kontakt:  

Strona www/fb  

http://www.ngo.leszno.pl/
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Osoba odpowiedzialna za 

organizację przedsięwzięcia 

Imię Nazwisko  

E- mail:  

Telefon:  

 

Zasady uczestnictwa w wydarzeniu: 

1. W wydarzeniu pn. Aktywne Obywatelskie Leszno, które odbędzie się w dniach 14 - 22 września 

2019 roku, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedszkola, szkoły, 

jednostki publiczne, instytucje kultury, kluby działające przy spółdzielniach mieszkaniowych, firmy 

zaangażowane społecznie oraz inne podmioty inicjujące działania na rzecz mieszkańców Leszna. 

2. Organizatorem imprezy jest Miasto Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek 

Kultury w Lesznie. 

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

zaangażowanych społecznie jest jednoznaczny z akceptacją warunków uczestnictwa, które zostały 

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

w dniu imprezy w punkcie informacyjnym.  

4. 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. Terenem Dni Otwartych Organizacji Pozarządowych/Instytucji jest teren siedzib poszczególnych 

podmiotów, które w tych dniach „otworzą swoje drzwi” dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców 

Leszna. 

6. Harmonogram wydarzenia dostępny będzie na stronie www.ngo.leszno.pl.  

7. Udział w imprezie jest bezpłatny. 

8. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2019r. (data nie dotyczy przedszkoli publicznych). 

9. 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  

10. Oświadczam, że: 

-  koszty w związane z organizacją własnego przedsięwzięcia organizacja/instytucja ponosi we 

własnym zakresie, 

- będę informował/-a o wszystkich ewentualnych zmianach związanych z organizacją 

przedsięwzięcia realizowanego przez naszą organizację / instytucję. 

 

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

do ich przestrzegania. 

 

 

 

                                            

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

(pieczątka lub nazwa organizacji/instytucji)                                      (czytelny podpis  

               Prezesa/ Przewodniczącego/ 

   Dyrektora/Kierownika organizacji/instytucji) 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:aol@leszno.pl
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Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

 

• administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Miasto Leszno mieszczące się  

przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefon 65 529 54 03, 

• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO w celu 

związanym z organizacją  akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, 

• odbiorcami danych osobowych będą realizatorzy zadania lub osoby którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej, 

• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z § 7 ust. 2 

załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 

sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia realizacji zadania, 

• obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału Wystawcy w Imprezie oraz 

jako organizatora w innych inicjatywach w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, 

• nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w Imprezie jako wystawca oraz 

jako organizator w innych inicjatywach w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 

• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na zasadach 

określonych w przepisach RODO, 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w 

RODO, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, 

• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. 

Wycofanie zgody wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

 
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z powyższą informacją: 

Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

  

http://www.ngo.leszno.pl/
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pozyskałam/-em w celu zgłoszenia udziału w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno* (dotyczy 

sytuacji, której osoba wskazana w zgłoszeniu (do kontaktów roboczych), tj. odpowiedzialna za 

prezentację organizacji w trakcie Imprezy jest inną osobą niż osoba składająca podpis na 

zgłoszeniu Imprezy). 

 

 

 

 

 

 

Leszno dn. …............................             

podpis 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu: 

• niezbędnym do realizacji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 

• zapewnienia udziału wystawcy w imprezie 

• przesyłania informacji nt. organizacji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno i wykorzystanie 

wizerunku w związku z uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych w ramach 

tegorocznej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, w szczególności w celu: 

• umieszczania informacji, relacji (zdjęć grupowych oraz indywidualnych, relacji 

filmowych) z przebiegu Imprezy/ imprez oraz innych informacji na stronach 

internetowych/portalach społecznościowych realizatorów zadania oraz Organizatora 

Imprezy, prezentacji relacji podczas spotkań i wydarzeń, w których uczestniczyć będzie 

Organizator Imprezy lub których będzie organizatorem. 

 

 

 

 

 

 

 

Leszno dn. …............................         

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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RAMOWY PROGRAM FESTYNU – 14.09.2019r. 

 

8.00 - 10.30   Przygotowanie stoisk przez Wystawców.  

11.00   Uroczyste otwarcie Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji  

i firm zaangażowanych społecznie. 

11.00 – 15:00  Prezentacje Wystawców biorących udział w Festynie, program artystyczny dla 

dzieci, konkursy, rozgrywki sportowe. 

15.15   Zakończenie Festynu. 

 

! Ostateczne rozmieszczenie stoisk będzie uzależnione od zebranych deklaracji i możliwości 

technicznych.  

Stoiska przydzielane są przez Biuro Organizacyjne Imprezy i w tej kwestii nie będą uwzględniane 

żadne roszczenia 

!! Ostateczne decyzje dotyczące czasu, formy lub miejsca prezentacji na scenie i terenie zielonym, będą  

uwzględniane w zależności od możliwości technicznych, czasowych i zgodnie ze scenariuszem imprezy  

opracowanym przez Organizatora. 

Dodatkowe informacje:  

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno oraz  przebiegu 

Festynu oraz można uzyskać w biurze organizacyjnym tj. w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21 a. w Lesznie pod numerem tel. (65) 529 54 03  

w dni robocze w godz. 7:30 -15:30. 

 

Serdecznie 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 
 

Uwagi organizatora     

 

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

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

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

 

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

