_________________________________________
(miejscowość, data)
_________________________________________________
_________________________________________________
(nazwa Organizatora)
_________________________________________________
_________________________________________________
(adres siedziby)
_________________________________________________
(NIP, KRS)
_________________________________________________
(adres e-mail, telefon)

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 lok. 32, 25-033 Kielce

Wniosek o objęcie Patronatem Green Velo
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Nazwa wydarzenia:……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Tematyka wydarzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cele organizacji wydarzenia: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lokalizacja wydarzenia
(miejscowość, sąsiedztwo miejscowości lub innego punktu
topograficznego, odcinek „od – do”): ………………………………………....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przewidywany termin wydarzenia:…..…………………………………………..……………..……………………………...
Wydarzenie: jednorazowe/cykliczne (podkreślić właściwą odpowiedź).
Dane Organizatora lub Organizatorów (nazwa, adres siedziby, numer NIP, KRS): …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Impreza biletowana/niebiletowana (podkreślić właściwą odpowiedź). Cena biletu
wynosi:……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Forma działalności Organizatora*:
a) administracja rządowa/ agencja rządowa
b) administracja samorządowa/ jednostka podległa samorządowi
c) stowarzyszenie
d) fundacja
e) spółka prawa handlowego - wszystkie rodzaje

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

f) osoba fizyczna
(*W przypadku kilku organizatorów podkreślić wszystkie właściwe im odpowiedzi)
Podmioty, które udzieliły patronatu dla wydarzenia:…………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne podmioty, do których Organizator zwrócił się o udzielenie patronatu dla wydarzenia:…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Patronaty medialne……………….……………………………………………………………………………………………………..
Materiały prasowe i inne nośniki reklamowe (ogłoszenia, spoty reklamowe, zaproszenia, plakaty,
roll-upy, billboardy, koszulki, wydawnictwa, itp.) w których organizator/ -rzy planuje emisję
logotypu Wschodniego szlaku Rowerowego Green Velo: ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W jakim formacie ma być dostarczony logotyp Green Velo (wybrać typ programu np., jpg, PDF,
inne)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy materiały, na których będą użyte logotypy będą w jakiejkolwiek formie sprzedawane:
tak/nie (podkreślić właściwą odpowiedź)
Do kogo kierowane jest wydarzenie i jaka jest przewidywana liczna uczestników: ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu ze strony Organizatora (adres e-mail, telefon)……………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Informacja o dołączonych załącznikach (proszę zakreślić odpowiedni kwadrat):
a) szczegółowy program wydarzenia;

 tak

b) regulamin (jeśli dla wydarzenia został on wprowadzony)  tak

 nie
 nie

c) inne załączniki:
Organizator oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielania Patronatu Green Velo i akceptuje
jego warunki.
______________________________________________
______________________________________________
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Organizatora)

