WZÓR
I. DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO IMPREZĘ

1. Pełna nazwa Podmiotu
2. Adres

3. Telefon

Nazwa ulicy, nr budynku, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto

4. Adres email




5. Forma prawna
Podmiotu









6. NIP
7. REGON
8. Imię
9. Nazwisko

10. Adres zamieszkania
11. Dane osoby
upoważnionej do
kontaktu ze strony
podmiotu

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
spółka akcyjna
spółka cywilna
spółka jawna
spółka z o.o.
instytucja kulturalna
inny podmiot

Nazwa ulicy, nr budynku, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto
Należy wpisać wszystkie wymagane dane dla danej kategorii
podmiotu

II. PRZEBIEG REALIZACJI IMPREZY

1. Pełna nazwa
2. Lokalizacja

Proszę podać miejsce, lokalizację lub obszar w którym będzie
odbywać się impreza

3. Opis Imprezy do folderu
4. Opis Imprezy na stronę
internetową
5. Terminy

a) Miejsce zbiórki
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b) Data

c) Godzina rozpoczęcia

d) Godzina zakończenia
e) Planowana liczba
uczestników



6. Rodzaj zgłaszanej
imprezy

7. Szczegółowy opis i
scenariusz (program)
imprezy wraz ze
wskazaniem miejsca
imprezy, dokładnej trasy
wycieczki itp. W
przypadku gier
miejskich prosimy o
opisanie scenariusza gry

spektakl, przedstawienie w przestrzeni miejskiej
 zwiedzanie obiektu, wystawy
 warsztaty aktywizujące uczestników
 wycieczki piesze, spacery z przewodnikiem
 wycieczki rowerowe, rolki
 wycieczki zmotoryzowane (autokar, bus, motocykl)
 spływy kajakowe
 gry miejskie, questy
 spotkania tematyczne (prelekcje, wystąpienia)
 instalacje artystyczne w przestrzeni miejskiej
 inne (jakie?)
Uwaga: Odpowiedź podlega ocenie merytorycznej oferty!



8. Zapisy na imprezę

9. Minimalny wiek
uczestników

10. Ewentualne ryzyka
związane z organizacją
imprezy i sposób
eliminacji ryzyka
11. Szczególne warunki
uczestnictwa oraz
zachowania zasad
bezpieczeństwa, których
zapewnienie leży po

Tak (Zapisy na pośrednictwem strony
www.sezon.lublin.eu lub Biura Obsługi Sezonu Lublin).
Jeśli opcja tak → uzasadnienie konieczności zapisów
 Nie (Impreza o charakterze otwartym, bez zapisów)
W przypadku braku ograniczeń - pole pozostawić puste. W
przypadku wpisania wieku poniżej 18 lat, rozwiną się
dodatkowe okna odnośnie zgody rodzica/opiekuna.
Np. warunki atmosferyczne

Np. konieczne oświadczenia od uczestników imprezy; nietypowe
dane na temat uczestników, które zobowiązani będą przesłać w
związku z udziałem w imprezie; konieczność dodatkowego
ubezpieczenia uczestników etc.
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stronie Podmiotu
12. Czy są wymagane
dokumenty niezbędne
do organizacji
wydarzenia, za
otrzymanie których
odpowiedzialny jest
Podmiot, i które Podmiot
zobowiązuje się uzyskać
przed podpisaniem
umowy?




Np. konieczne oświadczenia od uczestników imprezy; nietypowe
dane na temat uczestników, które zobowiązani będą przesłać w
związku z udziałem w imprezie; konieczność dodatkowego
ubezpieczenia uczestników etc.



13. Promocja imprezy
Podmiotu oraz Sezonu
Lublin

Tak (w przypadku zaznaczenia opcji tak, pojawia się pole
do wpisania listy dokumentów)
Nie






Plakat Sezonu Lublin zamieszczony w siedzibie
Podmiotu
Informacja na stronie internetowej Podmiotu o Sezonie
Lublin i imprezie Podmiotu
Bieżąca informacja na Facebooku o Sezonie Lublin i
imprezie Podmiotu
Dystrybucja folderów Sezonu Lublin
Inna

14. Inne uwagi ważne z
punktu realizacji imprezy

III. BUDŻET IMPREZY

1. Impreza będzie
zorganizowana z poniesieniem
nakładów finansowych?




Tak
Nie

2. Kosztorys




Rodzaj kosztu
Wysokość kosztu netto




Tak (w przypadku zaznaczenia opcji tak, kolejne punkty)
Nie







Zwolniony
8%
23%
VAT marża
8%+23%

3. Wkład własny podmiotu
4. Podmiot jest płatnikiem
podatku VAT

4a. System wylicza kosz netto

4b. Typ podatku VAT

4c. Wysokość podatku VAT w
procedurze VAT-marża oraz VAT
8% + 23%
4d. System wylicza koszt brutto
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