Załącznik nr 1
Do Regulaminu przyznawania honorowego patronatu

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i jego członkostwa w Komitecie Honorowym.

WNIOSEK O HONOROWY PATRONAT
LUB CZŁONKOWSTWO W KOMITECIE HONOROWYM

1. Wnioskodawca (imię, nazwisko lub nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www
oraz osoba upoważniona do kontaktu):

2. Proszę zaznaczyć właściwe wyróżnienie, o które ubiega się wnioskujący:
O honorowy patronat LWKZ
O członkostwo LWKZ w Komitecie Honorowym

3. Nazwa przedsięwzięcia:

4. Miejsce przedsięwzięcia:

5. Termin przedsięwzięcia:
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6. Zasięg przedsięwzięcia (proszę zaznaczyć właściwe):
O lokalny
O regionalny

O ogólnopolski
O międzynarodowy
7. Cele przedsięwzięcia:

8. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba uczestników:

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia:

10. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny (proszę zaznaczyć właściwe):
O tak
O nie

11. Proszę określić dostęp publiczności do udziału w wydarzeniu:
O wstęp wolny
O impreza biletowana (koszt biletu:.............. )
O wstęp tylko z zaproszeniami
O nie dotyczy

12. Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia (proszę
zaznaczyć właściwe):
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O tak
O nie

13. Czy przedsięwzięcie ma charakter (proszę zaznaczyć właściwe):

O komercyjny
O lobbystyczny
O żaden z powyższych

14. Partnerzy i/ lub współorganizatorzy przedsięwzięcia:

15. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? Jeśli tak, proszę podać także informację,
czy uprzednio było objęte honorowym patronatem LWKZ i kiedy:

O tak.................................................................................................................................
O nie

16. Lista honorowych patronów lub członków Komitetu Honorowego:

17. Dokładny opis przedsięwzięcia:
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18. Uzasadnienie (w tym związek przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji

LWKZ):

19. Działania promocyjne związane z organizacją przedsięwzięcia:

20. Inne dodatkowe informacje:
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21. Wymagane załączniki:
1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu

potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione

do jego reprezentowania,

2) szczegółowy program przedsięwzięcia,
3) regulamin przedsięwzięcia, harmonogram (jeśli dotyczy),

4) inne dokumenty dołączane do wniosku wynikające z charakteru przedsięwzięcia
(m.in. rekomendacje i patronaty innych instytucji, materiały informacyjne,

tj.: ulotki, broszury, plakaty, adres strony internetowej przedsięwzięcia, itp.).

OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że w związku z planowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania
sugerujące poparcie LWKZ dla konkretnych firm, usług lub produktów.

2. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie, zamieszczoną na stronie
podmiotowej https://wkz.lublin.pl/ w zakładce „Ochrona danych osobowych RODO”, mającą

zastosowanie w przypadku wniosków zawierających dane osobowe osób prywatnych.

3. Zapoznałem/am się i w pełni akceptuję Regulamin przyznawania honorowego patronatu
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jego członkostwa w Komitecie

Honorowym.

/ miejsce i data/

/czytelny podpis wnioskodawcy i pieczęć/
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