
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 248/2020

Burmistrza Nowego Tomyśla
z dnia 25.02.2020 r.

WNIOSEK
o udzielenie Patronatu Honorowego Burmistrza Nowego Tomyśla

I ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
1) Nazwa wnioskodawcy: 2) Ulica, nr lokalu: 3) Kod pocztowy, miasto:

4) Adres e-mail: 5) Osoba odpowiedzialna za 
kontakt z Urzędem:

6) Typ organizatora
(zaznaczyć):

      organ Administracji             

publicznej
      Organizacja społeczna

      Osoba fizyczna

      Osoba prawna

7) Krótka charakterystyka organizatora:

II PRZEDSIĘWZIĘCIE
1) Nazwa: 2) Termin:

3) Cel:

4) Zasięg (zaznaczyć):

       miejski

       wojewódzki

       ogólnopolski

       międzynarodowy

5) Przewidywana liczba uczestników (zaznaczyć):
       do 50 osób

       od 50 do 100 osób

       od 100 do 500 osób

       od 500 do 1000 osób

       od 1000 do 5000 osób

       powyżej 5000 osób

6) Patroni medialni imprezy (wymienić):

- media lokalne

- prasa ponadlokalna

7) Pozostali patroni honorowi (wymienić):
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- radio i telewizja ponadlokalne

III Załączniki /nieobowiązkowe/
1) Program przedsięwzięcia 2) Projekt materiałów promujących imprezę

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oświadczam, że mam świadomość, iż:
 administratorem  ww.  danych  będzie  Gmina  Nowy  Tomyśl,  ul.  Poznańska  33,  

64-300 Nowy Tomyśl,
 ww. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu promocji Gminy Nowy Tomyśl,
 ww. dane osobowe mogą być udostępnione publicznie,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne.

Informuję,  że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Nr 248/2020 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia
25.02.2020r. oraz załączonym do niego regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

_______________________
PODPIS WNIOSKODAWCY 

Wypełniony  wniosek  należy  złożyć  wraz  z  załącznikami  nie  później  niż  na  30  dni  kalendarzowych  przed
planowaną datą organizacji przedsięwzięcia:

 osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu;
 przesyłając na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.


