Załącznik do Regulaminu
przyznawania patronatu honorowego
oraz uczestnictwa Starosty Kartuskiego
w komitecie honorowym

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM LUB UDZIAŁ STAROSTY KARTUSKIEGO
W KOMITECIE HONOROWYM
I. ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Nazwa Wnioskodawcy /Organizatora……………………….…………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres: ulica, nr . Miasto, kod pocztowy…………………………………………..………………………..
3.. PESEL …………………………………………….lub KRS ………………………………………………..
4. NIP …………………………………………………5. REGON…………………………………………….
6. Adres e-mail ………………………………………………………………………….…………….………..
7. Osoba odpowiedzialna za kontakt ze Starostwem Powiatowym………………………………………
8. Nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………..……………………
9. Forma prawna wnioskującego*
□ jednostka sam. terytorialnego
□ organizacja społeczna
□ osoba prywatna
□ firma komercyjna
10. Krótka charakterystyka organizatora

II. KRÓTKI OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Wniosek o:
2. Nazwa przedsięwzięcia
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Miejsce, termin i czas trwania
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Zasięg przedsięwzięcia
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Cele przedsięwzięcia (jeżeli informacje na temat przedsięwzięcia można znaleźć na stronie www, to
proszę podać również adres strony)

6. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba uczestników:

7. Źródła finansowania przedsięwzięcia:

8. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny?
……………………..)
9. Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia?

10. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?
(jeżeli tak, należy podać informację, czy uprzednio były objęte patronatem honorowym)

11. Patroni medialni imprezy …………………………………………………………………………………..
12. Pozostali patroni…………………………………………………………………………………………….
13. Uzasadnienie prośby o patronat:

III. OCZEKIWANA POMOC Z TYTUŁU OBJĘCIA PATRONATEM STAROSTY KARTUSKIEGO

IV. ZAŁĄCZNIKI (INFORMACJE DODATKOWE)
□ Program przedsięwzięcia
□ Projekt materiałów promocyjnych
□ Listy referencyjne
□ Inne (jakie?)……………………………………………………………….
Informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania patronatu honorowego oraz
uczestnictwa Starosty Kartuskiego w komitecie honorowym i w pełni go akceptujemy.
V. PODPIS I PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

..................................... ………………………………….
Data Podpis i/ pieczęć

* - zaznacz właściwe

Wypełnia Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Data wpływu wniosku………………………………………………………………………………………………………
Numer wniosku………………………………………………………………………………………………………………
Decyzja…………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis…………………………………………………………………………………………………………………………..

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać po wypełnieniu na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul.
Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, elektronicznie na adres: kultura@kartuskipowiat.pl lub złożyć osobiście do siedziby
Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
przedsięwzięcia.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.kartuskipowiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

