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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NGO 

              Aktywne Obywatelskie Leszno 2020 

Nazwa organizacji 

pozarządowej /fundacji, 

stowarzyszenia, klubu sportowego, 

spółdzielni socjalnej/  

grupy nieformalnej/ 

instytucji/szkoły/firmy 

(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 

 

 

I.   DNI OTWARTE (14 – 20 .09. 2020r.) 

 

                              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/
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Zgłaszamy chęć uczestnictwa w dniach otwartych: 

 

Jesteśmy zainteresowani otwarciem naszych drzwi w następujących terminach*: 

 

           poniedziałek (14 września)  

w godzinach................................miejsce:……………………………liczba osób……………………....... 

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

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

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

 

         wtorek (15 września)  

w godzinach................................miejsce:……………………………liczba osób……………………....... 

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

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

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

 

         środa (16 września)  

w godzinach................................miejsce:……………………………liczba osób……………………....... 

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

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

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

 

 

         czwartek (17 września) w godzinach  

w godzinach................................miejsce:……………………………liczba osób……………………....... 

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

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

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

 

 

        piątek (18 września) w godzinach  

w godzinach................................miejsce:……………………………liczba osób……………………....... 

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

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

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

 

 

         sobota  (19 września)  

w godzinach................................miejsce:……………………………liczba osób……………………....... 

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

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

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

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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        niedziela (20 września)  

w godzinach................................miejsce:……………………………liczba osób……………………....... 

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. OBYWATELSKIE RANDKI (16.09.2020 r.) 

 

Cel: integracja NGO 

Miejsce: sala zostanie podana w późniejszym terminie 

Godzina: 16:30 – 18:30 

Zasady zabawy: przy jednym dużym stole spotkają się  przedstawiciele leszczyńskich NGO oraz 

urzędnicy zajmujący się współpracą z NGO, a także osoby zainteresowane Trzecim Sektorem. 

Uczestnicy siadają naprzeciwko siebie, każda z osób ( para- osoby siedzące naprzeciwko siebie) ma na 

rozmowę ze sobą od 3 do 5 minut. W tym czasie można przedstawić swoją organizację oraz wymienić 

się kontaktami do siebie (ulotka, wizytówka etc.) Po wyznaczonym czasie rozmówca się zmienia. 

                              TAK                             NIE 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w zabawie, proszę podać liczbę osób: 

……………………….. (maksymalnie 3 osoby z jednej organizacji/instytucji) 

 

 

 

 

 

III. EKO Leszno  (18.09.2020 r.) 

 

Cel: promowanie oraz realizacja działań ekologicznych  

 

Zgłaszamy chęć zorganizowania własnej inicjatywy ekologicznej. 

 

                              TAK                             NIE 

 

Miejsce: …………………………. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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Swoją propozycję prosimy opisać poniżej: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

IV. IMPREZY TOWARZYSZĄCE  

 

DOTYCZY PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZOWANYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY PRZEZ 

INSTYTUCJE/ ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ LESZNA I MIESZKAŃCÓW   

W TERMINIE 12-20.09.2020 r. 

 

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 
 

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

data, godzina 

(w okresie od 12 do 20 

września, jeżeli to będzie 

kilka wydarzeń proszę 

napisać w jakich dniach i 

godzinach) 

dzień…………………………… 

godzina…………………………. 

Miejsce przedsięwzięcia 

 

 

 

Zapisy 
Kontakt:  

Strona www/fb  

Osoba odpowiedzialna za 

organizację przedsięwzięcia 

Imię Nazwisko  

E- mail:  

Telefon:  

 

 

Zasady uczestnictwa w wydarzeniu Aktywne Obywatelskie Leszno: 

1. W wydarzeniu pn. Aktywne Obywatelskie Leszno (AOL), które odbędzie się w dniach 12 – 20 

września 2020 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, współorganizatorem wszystkie podmioty, które 

zgłoszą swoją inicjatywę.  

3. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniach w ramach AOL może zostać utrwalony,  

a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. 

Uczestnicy wydarzeń AOL oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  

w szczególności w celu publikacji wizerunku w związku z uczestnictwem w wydarzeniach w ramach 

akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 2020. 

Wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w sprawozdaniach, materiałach prasowych, 

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

żadnych roszczeń do organizatorów. Ponadto oświadczają, że niniejszą zgodę wyrażają w sposób 

świadomy i dobrowolny. 

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

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

Leszna. 

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

6. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. 

7. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 sierpnia 2020r.  

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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8. 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  

9. 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 i zobowiązujemy się do ich 

przestrzegania. 

 

 

 

                                            

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

(pieczątka lub nazwa organizacji/instytucji)                                      (czytelny podpis  

               Prezesa/ Przewodniczącego/ 

   Dyrektora/Kierownika organizacji/instytucji) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 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: 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Urząd Miasta Leszna 

reprezentowany przez Prezydenta z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 

Leszno. 

2. Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 65 529 54 03. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą 

można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

4. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem na podstawie: 

4.1  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu publikacji wizerunku w związku z uczestnictwem  

w wydarzeniach w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 2020; 

4.2  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze w związku z organizacją akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 2020 w 

myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.); 

4.3  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu wykonania  zadania realizowanego w interesie    

publicznym. 

5. Kategoria podanych danych osobowych to dane zwykłe, tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres 

e-mail, wizerunek. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 

przepisów prawa oraz realizatorzy zadania lub osoby którym udostępniona zostanie 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:aol@leszno.pl
mailto:iod@leszno.pl
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dokumentacja postępowania w oparciu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej. 

7. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celów, o których mowa w 

pkt. 4, a następnie do momentu ustania obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze 

zgodnie z ustawą działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia realizacji zadania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, 

okres przechowywania danych może ulec skróceniu do momentu wycofania zgody. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

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

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

8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  

8.4 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych. 

8.5 na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych, 

8.6 na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu, 

8.7 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza zasady określone w przepisach RODO, 

8.8 prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniach  

w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 2020. Niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości udziału w wydarzeniach w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 2020. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

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

                   (data, podpis) 

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

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

pozyskałam/-em w celu zgłoszenia udziału w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno (dotyczy 

sytuacji, w której osoba odpowiedzialna za prezentację organizacji w trakcie wydarzeń/osoba 

odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia jest inna niż osoba składająca podpis na 

zgłoszeniu wydarzenia). 

 

 

 

 

 

 

          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 19 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

w szczególności w celu publikacji wizerunku w związku z uczestnictwem w wydarzeniach  

w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 2020. 

Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie 

została na mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałem/zostałam poinformowana, że mam prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

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

 

  

                                                                                                                       

                                                                                                                     Podpis 

 

 

Dodatkowe informacje:  

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 2020 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/

