................................................................................

Iłża, dnia…………………………

imię i nazwisko, nazwa organizatora
................................................................................
adres, siedziba organizatora
................................................................................
adres do korespondencji

Burmistrz Iłży

...............................................................................

ul. Rynek 11,
27-100 Iłża
ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE ARTYSTYCZNEJ LUB
ROZRYWKOWEJ
1. Nazwa imprezy:

………………….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Planowany termin realizacji imprezy:
1) data: .......................................
2) czas trwania imprezy 1 od......................................................do..........................................................
3. Miejsce realizacji imprezy:**

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. Rodzaj i charakter imprezy:

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Przewidywana liczba uczestników:

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Określenie

planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa

uczestników:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu.

1

...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
………………………..…………………..……
własnoręczny czytelny podpis
organizatora
7.

Określenie planowanych działań w zakresie dostosowania imprezy dla osób ze
szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, racjonalnych
usprawnień, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
………………….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
………………………..…………………..……
własnoręczny czytelny podpis
organizatora

Telefon:…………………..……….., e-mail…………………………………..
INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I
ROZRYWKOWYCH
Organizację imprez artystycznych lub rozrywkowych reguluje ustawa z 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie
z art. 34 zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy
wymagają imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności
kulturalnej przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy (osoby prawne, osoby
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące
działalność kulturalną w rozumieniu ustawy), odbywające się poza stałą siedzibą albo
w sposób objazdowy. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej
rozpoczęcia.
* W przypadku organizowania wystawy zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji
artystycznych do zawiadomienia należy dołączyć czytelną dokumentację fotograficzną lub graficzną
planowanego przedsięwzięcia.
**Zawiadomienie organu o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia
stosownej umowy z właścicielem lub zarządcą terenu, na którym ma odbyć się impreza.
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych
osobowych, tj. numeru telefonu i adresu e-mail przez Urząd Miejski w Iłży w celu
przekazywania przez pracowników Urzędu istotnych informacji związanych
z

załatwianiem

sprawy

oraz

realizacji

zadań

wskazanych

w

ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
……..……………………, dnia……………..….. podpis organizatora: …………………………………………..
Informacja dla organizatora
Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia ww. zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie w miejscu
złożenia zawiadomienia.
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