WNIOSEK O HONOROWY PATRONAT
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA

1.

Wnioskodawca (imię, nazwisko lub nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Osoba do kontaktu:..............................................................................................................

2.

Nazwa przedsięwzięcia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

3.

Miejsce oraz termin/czas trwania przedsięwzięcia:
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

4.

Zasięg terytorialny przedsięwzięcia (np. międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, lokalny):
.............................................................................................................................................

5.

Opis i cel przedsięwzięcia:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

6.

Krótka informacja o organizatorze przedsięwzięcia:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

7.

Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba jego uczestników?
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

8.

Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny (proszę zaznaczyć właściwe)
☒ tak (koszt biletu........................)
☐ nie

9.

Czy udział w przedsięwzięciu odbywa się za zaproszeniem?
☐ tak
☐ nie

10.

Czy przedsięwzięcie ma charakter (proszę zaznaczyć właściwe):
☐ komercyjny
☐ lobbystyczny
☐ żaden z powyższych

11.

Partnerzy i/lub współorganizatorzy oraz sponsorzy przedsięwzięcia:
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................................................................................................................................

12.

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? Jeśli tak, proszę podać także informację, czy i kiedy
uprzednio było objęte honorowym patronatem Instytutu POLONIKA.
☐ tak (proszę podać kiedy) ……………………………………………………………
☐ nie …….……………………………….…….………………………………

13.

Czy wystąpiono o objęcie patronatem do innych instytucji? Jakich?
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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14.

Czy przedsięwzięcie uzyskało już patronat innej instytucji? Jakiej?
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

15.

Uzasadnienie wniosku:
…......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................

16.

Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

17.

Patroni medialni:
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

18.

Do wniosku prosimy o dodanie następujących załączników:
£ szczegółowy program przedsięwzięcia
£ projekt materiałów promujących imprezę
£ lista patronów i patronów medialnych, sponsorów itp., których nazwy lub logotypy
będą publikowane w związku z przedsięwzięciem
£ Inne (wymienić jakie)………………….
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OŚWIADCZENIA

1.

2.
3.

4.

Oświadczam, że przedsięwzięcie opisane w powyższym wniosku nie ma charakteru
lobbingowego, a w związku z planowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania
o charakterze promocji konkretnych firm, usług lub produktów, w szczególności w takiej formie,
która mogłaby sugerować poparcie dla nich Instytutu POLONIKA.
Informuję, że zapoznałem się z zasadami przyznawania patronatu honorowego przez Instytut
POLONIKA dostępnymi na stronie www.polonika.pl i w pełni je akceptuję.
Oświadczam, że po zakończeniu wydarzenia objętego honorowym patronatem Instytutu
POLONIKA zobowiązuję się do złożenia sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną z
przebiegu przedsięwzięcia (w terminie do 30 dni od jego zakończenia) oraz dostarczenia go do
Instytutu POLONIKA (pocztą elektronicznie, listownie lub osobiście).
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Instytucie POLONIKA, zamieszczoną Polityka Prywatności | Instytut POLONIKA Polonika
w zakładce „Polityka prywatności” oraz Klauzuli RODO, zamieszczonej w zakładce O nas |
Instytut POLONIKA Polonika, mającą zastosowanie w przypadku wniosków zawierających dane
osobowe osób prywatnych.

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

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

miejsce i data

czytelny podpis wnioskodawcy i pieczęć

4

