Załącznik do
Zarządzenia nr 200/2016
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 9 września
2016 r.

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego
Burmistrza Miasta Dębicy
Proszę o wypełnienie formularza i zaznaczenie odpowiedzi znakiem X w pustych polach

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Nazwa:
Adres:
Forma prawna:
Krótka charakterystyka (rok założenia, profil działalności, najważniejsze dokonania):

Typ organizatora:

□ administracja publiczna □ organizacja społeczna □ osoba prywatna
□ firma komercyjna □ inna, jaka…………….
Strona www:
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Stanowisko:
Telefon:

Email:

II. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU
Nazwa:
Termin i miejsce realizacji:
Charakter:

□
□
□

edukacyjny
naukowy
społeczny

□ kulturalny
□ rozrywkowy
□ sportowy

□ patriotyczny

□ turystyczny
□ ekonomiczny
□ inny (proszę wpisać)
………………………

Cel projektu:

Zasięg terytorialny projektu:

□ międzynarodowy
ogólnopolski
regionalny
Grupa/y odbiorców, do których skierowany jest projekt:

lokalny

Przewidywana liczba uczestników:

1

Czy udział w przedsięwzięciu jest płatny przez jego uczestników?

□ NIE

(kwota.............................................................)
Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?

□ TAK

□TAK

□ NIE

Jeśli przedsięwzięcie ma charakter cykliczny proszę napisać po raz który jest organizowane
…………………….
W jaki sposób przedsięwzięcie przyczyni się do promocji Miasta Dębicy? (proszę opisać)

Proszę zaznaczyć punkty, które dotyczą imprezy:
Promuje Miasto Dębicę
Angażuje lokalne społeczności
Pielęgnuje tradycję lub dorobek kulturowy Miasta Dębicy
Inne…………………………………………………………………………
Budżet projektu:
Źródła finansowania projektu włącznie z podaniem kwoty (proszę podać ) ……………..
1) .……………………..
2) ………………………
3) ……………………..
Wnioskowana kwota dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Gminy Miasta Dębica
…………………………………………

Wkład własny

Tak
Nie

kwota………………..

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia?
Tak
Nie
Planowane działania promocyjne projektu:

Dlaczego wnioskodawca stara się o Honorowy Patronat Burmistrza? (krótki opis)

III. INNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTU
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Nazwa:
Adres:
Rola w realizacji projektu:

IV. INNE INSTYTUCJE/OSOBY, KTÓRE OBJĘŁY PATRONATEM / PATRONATEM
MEDIALNYM PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE
Nazwa:
Adres:

V. INNE INSTYTUCJE/OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY WSPARCIA
Nazwa:
Adres:
Forma wsparcia: Finansowa

□ TAK
□

Inna, proszę określić jaka…………………………………

Miejscowość i data:

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
wnioskodawcy:

………………………………………………….

…………………………………………………..

Decyzja Burmistrza Miasta Dębicy:
1. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na objęcie ww. przedsięwzięcia patronatem
honorowym.
2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na udzielenie dofinansowania w kwocie
………………………………….
3. Udzielone dofinansowanie może być przeznaczone na:
pokrycie kosztów transportu,
zakup pucharów, statuetek,
zakup nagród rzeczowych,
pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników
inne ………………………………………………………………

….………………………………
Podpis Burmistrza Miasta Dębicy
* - niewłaściwe skreślić
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