FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wolski Korowód - przegląd ofert
pomocowych publicznych
i pozarządowych
Warszawa, 27 maja 2018 r., Park im. gen.
Józefa Sowińskiego
Organizatorzy zastrzegają, że przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyznaniem
stoiska ze względu na ograniczoną liczbę stoisk.
1. Dane kontaktowe.
nazwa organizacji/instytucji:

Adres:

e-mail:

strona www:

2. Koordynatorka/Koordynator
imię i nazwisko:

telefon kontaktowy:

email:

3. Czym zajmuje się Państwa organizacja/instytucja/firma?
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4. Proszę wpisać nazwę oraz ofertę stoiska. Proszę krótko opisać swoją aktywność podczas Wolskiego
Korowodu - sposób realizacji, dla kogo jest skierowana, zaangażowanie uczestniczek/ków, ewentualne
konkursy, przewidziane nagrody, przewidywany czas trwania. Czy potrzebny będzie teren (pas zieleni) przy
namiocie – ok. ile m²?

5. W jakiej Strefie chcieliby Państwo mieć swoje stanowisko
Strefa ruchu

☐

Strefa umysłu

☐

6. Czy podczas pikniku zamierzają Państwo prowadzić sprzedaż jakichkolwiek artykułów – ☐
Jeśli tak, to jakich?
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7. Zapotrzebowanie na sprzęt:
Namioty :
1 standardowy: 3x3 m, ze ściankami + 2 krzesła lub

Stoły (ilość):
Prąd (przedłużacze we
własnym zakresie) TAK/NIE:

1 podwójny: 3x6 m, ze ściankami + 2 krzesła

8. Proszę wpisać ewentualne pytania/uwagi i dodatkowe potrzeby.

9. Deklaracja uczestnictwa
Deklaruję udział reprezentowanej przeze mnie organizacji/instytucji/firmy (podkreślić właściwe) w 12 Wolskim
Korowodzie – przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych, który odbędzie się 27 maja 2018 r.
w Parku im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie.
Zobowiązuję się do:
 powołania koordynatora/koordynatorki odpowiedzialnego/nej za zorganizowanie stanowisk/pokazów zgodnie z
ogólnoobowiązującymi przepisami bezpieczeństwa;
 wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i przesłanie do organizatora do 24 kwietnia b.r.;
 zorganizowania stanowiska w dniu 27 maja 2018 r roku w godzinach 14.00-18.00, w tym zapewnienia
bieżącego przestrzegania i monitorowania warunków bezpieczeństwa namiotów/zajęć ruchowych/pokazów;

10. Wypełniony formularz (skan) prosimy przesłać do dnia 24 kwietnia b.r. w wersji elektronicznej na
adres: wolski.korowod@spoldzielniawola.pl lub papierowej do biura Spółdzielni, ul. Smocza 3, 01-012
Warszawa.
Mailowe potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 roku.
Spotkanie organizacyjne związane z ww. wydarzeniem odbędzie się w dniu 11 maja br. w godzinach 10:00-
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12:00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w Sali Sesji przy al. Solidarności 90 w Warszawie.

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i promocją
Korowodu Wolskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922) przez Spółdzielnię Socjalna Wola oraz udostępnienie danych kontaktowych innym podmiotom w tym
samym celu.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Wola (00-390 Warszawa, ul.
Smocza 3). Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
12. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęć, nagrań audio i video z Wolskiego Korowodu, logotypu
organizacji) w materiałach organizatorów o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji:
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