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1. Pełna nazwa Organizacji: 
 
 

 
 

2. Adres strony www  ……………………..…………..……………….  2a. Adres FUN PAGE……………………………………..………..……….…… 

 

3. Dane do faktury:  ………………………………………………………………..…………..………………………………………………..…………..……..……… 
 

 

Adres: ul. ……………………………………………  Kod poczt. ………-…………  Miejscowość: ……………………………… Nr NIP : ………………………….……… 

 

4. Dane osoby odpowiedzialnej za prezentację organizacji w trakcie Imprezy:  
 

 
 

....................................................................................................................................................................... 
Imię i Nazwisko 

 
 
 

Kontakt : tel.  ..........................................................                                       e-mail.:  ………………..………………...………...@.........................................  
 
     
5. CHCEMY ZAPREZENTOWAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA:   

(proszę zakreślić wybrany kwadrat): 
 

 
 

                     stoisku przygotowanym przez Organizatora                     stoisku prezentacyjnym  
                              z wyposażeniem standardowym                                 z własnym wyposażeniem                            bez stoiska 
                       (pawilon 3/3 m, stół, 2 krzesła, tablica  
                             z nazwą, 5 talonów żywnościowych) 
 

 

6. ZGŁASZAMY ZAPOTRZEBOWANIE NA DODATKOWE WYPOSAŻENIE STOISKA 

 (poza wyposażeniem standardowym za dodatkową opłatą, zgodnie ze specyfikacją opłat) 
 

       pawilon ( 50 zł/ szt.)         krzesło ( 15 zł/szt.)           stół  ( 30 zł/szt.)            talon żywnościowy (10 zł/ szt.)     Przyłącze prądu ( 100 zł) 

 

                                                                                                                                                                                 TAK 
 
 

 

7. CHCEMY ZAPREZENTOWAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA SCENIE                                                           

                                                                                                                                                                                          TAK *                            
 
 

* w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, proszę o uzupelnienie informacji na str. 2  
  

Niniejszym akceptujemy warunki udziału opisane w Regulaminie i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 
 
 

 
 

       
 
 

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

               Pieczęć Organizacji                                                (Podpis Prezes/Przewodniczący Organizacji)              (podpis osoby odpowiedzialnej za prezentację  

                                                                                                                  Zgodnie z KRS                                                               organizacji w trakcie imprezy) 
 

 
 

 

Data wpływu  
 

……………………

….. 

Nr faktury  
 

…………………

…….. 

Data wystawienia faktury 

 
  ……………………….. 

NR STOISKA   
    

          
…………….... 

 

 

……  sztuk 

 

 

……  sztuk 

 

 

……  sztuk 

 

 

……  sztuk 
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Zgłoszenie prezentacji scenicznej *  
(* jeśli dotyczy) 

 
 

 

1. Pełna nazwa Organizacji / zespołu / wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.Dane osoby odpowiedzialnej za prezentację: imię, nazwisko 
 

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

Kontakt : tel. ..........................................................                            e-mail.: ……..………………..……………….………...@................................  
                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                ................................................................ 
 

                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis) 
 
 

 

3. Forma prezentacji:........................................................................................................................................................... 

  rodzaj prezentacji: (śpiew, taniec, występ teatralny, kabaretowy itp.) 

 
ilość osób występujących ………………………                     planowany czas trwania prezentacji …………….min. (max 30 min) 

proponowany przedział czasowy występu:   od godz. ……………………..  do godz. …………………….. 
       

                                                                    lub od godz. …………………….. do godz. …………………….. 
 
 

 

 Czy wśród osób wystepujących są osoby niepełnosprawne              TAK                                 
 
 Jakiej pomocy ze strony obsługi sceny oczekują wykonawcy : ……………………………………………………………………………………………….… 

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

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

 

4.Rider techniczny (warunki techniczne niezbędne do zrealizowania występu) 
 

ilość i rodzaj mikrofonów ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

ilość statywów mikrofonowych ………………………………………………….. 
 

 
 

używane instrumentarium …………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
(instrument, ilość, rodzaj wejścia audio, proponowany sposób nagłośnienia) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

niezbędne nośniki dźwięku (Audio, MP3, CD) ……………………………………………………………………………………..…………………..… 
 
 

Inne : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……… 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
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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 Biuro Organizacyjne Imprezy mieszczące się  
w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, telefon: 91-424-04-064, e-mail: 
platany@twiks.pl,  

 Inspektor Danych Osobowych w Biurze Organizacyjnym Imprezy nie został powołany, 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO w celu związanym  
z organizacją Imprezy pn. XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, 

 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, 

 nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w Imprezie jako wystawca, 

 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 pozyskałam/-em w celu zgłoszenia 
udziału w Imprezie* (dotyczy sytuacji, której osoba wskazana w pkt 4 zgłoszenia, tj. odpowiedzialnej za prezentację 
organizacji w trakcie Imprezy jest inną osobą niż osoba składająca podpis na zgłoszeniu Imprezy) 
 

 
Szczecin dn. …............................               Podpis: …........................... 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu: 

 niezbędnym do realizacji Imprezy, 

 zapewnienia udziału wystawcy w imprezie, 

 przesyłania informacji nt. organizacji Imprezy i wykorzystanie wizerunku w związku z uczestnictwem  
w XVIII Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, w szczególności w celu: 

 umieszczania informacji, relacji (zdjęć grupowych oraz indywidualnych, relacji filmowych) z przebiegu 
Imprezy oraz z wyników konkursu na najpiękniejszą prezentację 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,  
w szczególności podczas Gali Obywatelskiej. 

 
 

Szczecin dn. …............................              Podpis: …........................... 

mailto:platany@twiks.pl
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Inne oczekiwania * :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

* sugestia co do lokalizacji stoiska, potrzeby dodatkowego miejsca na prezentacje na terenie zielonym, itp. 

 

! 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. 
 

 
Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy: 

pocztą na adres: Szczeciński Inkubator Kultury al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, 
 lub pocztą elektroniczną na adres: platany@twiks.pl, 

lub dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 10:00-16:00 

 w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59.                 

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane 
 

 

Więcej szczegółów na stronie:  

www.platany.org 
 
Uwagi organizatora     
 
 

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

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

mailto:platany@twiks.pl

