Człuchów, dnia ...............................
Burmistrz Miasta Człuchowa
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Wniosek o pozwolenie na zajęcie terenu na organizację imprezy plenerowej
dotyczy Rynku, parku miejskiego „Lasek Luizy”, placów zabaw i dróg wewnętrznych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów.
1. Nazwa imprezy:

2. Rodzaj imprezy*:
Koncert, zawody sportowe, uroczystości religijne, uroczystości państwowe,
wystawa plenerowa, jarmark okolicznościowy, akcja informacyjna, happening, inne
wydarzenie niekomercyjne: ……………………………………………………………
* właściwe podkreślić

3. Nazwa organizatora:

4. Dane organizatora do kontaktu:
Adres: ……………………………………………………………………………..
nr telefonu: .................................. nr telefonu kom. ...........................................
adres e-mail: ....................................................................................................

5. Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy:
imię: ……………………………….. nazwisko: ………………………………………
nr telefonu: .................................. nr telefonu kom. ...........................................
adres e-mail: ....................................................................................................

6. Terminy:
Montaż infrastruktury: data ………………………….. godziny: od …….. do ……..
Termin imprezy: data ………………………….. godziny: od …….. do ……..
Demontaż infrastruktury: data ………………………….. godziny: od …….. do ……..

7. Miejsce imprezy:

8. Opis infrastruktury niezbędnej do organizacji imprezy (montaż bez ingerencji w
nawierzchnię, proszę szczegółowo podać wymiary, rodzaj i liczbę elementów – do wniosku
należy dołączyć obowiązkowo plan sytuacyjny oraz wizualizację w przypadku ustawiania
wolnostojących konstrukcji np. sceny, stoisk, nośników informacyjnych)

9. Informacja o liczbie aut niezbędnych do obsługi imprezy (wjazd i postój możliwy tylko w
trakcie montażu i demontażu)
Osobowe: ………………….. Dostawcze: ………………………. Ciężarowe pow. 3,5
ton: …………………….. Ciągniki siodłowe z naczepami: ………………… agregaty:
……………………. Wozy transmisyjne: ………………….. Inne: ………………………
10. Planowana jednorazowa ilość uczestników (widzów):

11. Program imprezy:

12. Planowane środki służące zapewnieniu podstawowych potrzeb uczestników imprezy:
Służba ochrony: …………………………………………………………………………..
Służby medyczne: ………………………………………………………………………..
Zaplecze sanitarne: …………………………………………………………………………
Utrzymanie czystości: ………………………………………………………………………
13. Inne uwagi i wyjaśnienia organizatora:

- Administratorem zebranych w ten sposób danych osobowych, jest Gmina Miejska Człuchów,
- moje dane będą przetwarzane w celu związanym z procedurą udostępniania dróg wewnętrznych, parku miejskiego „Lasek
Luizy”, placów zabaw i Rynku na organizację imprez plenerowych,
- moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
- obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z
późn. zm.),
- mam prawo dostępu do treści swoich danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).

....................................................
Pieczęć i podpis organizatora

