STREFA NGO – ZGŁOSZENIE (STRONA 1/2)

UWAGA! Prosimy o dokładne wypełnienie poniżej ankiety i nie pomijanie żadnego z punktów!
Zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane.
1. Pełna nazwa organizacji (w tym numer KRS). Prosimy o podanie również nazwy anglojęzycznej.

2. Adres organizacji (w tym adres e-mail, strony www, telefon komórkowy z podaniem imienia i
nazwiska osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem, ew. telefon stacjonarny i fax).

3. Imię i nazwisko oraz telefon (komórka) osoby kontaktowej w sprawie zgłoszenia i ankiety.

4. Jakie warsztaty / laby / inne formy podobnych aktywności chcą Państwo zaproponować. Prosimy o
podanie następujących informacji:
A/ opis formuły (z rozłożeniem działań w dostępnym czasie, tj. 5 h)
B/ efekty prowadzonych działań i jakie korzyści wyniosą z nich uczestnicy
C/ przewidziana ilość uczestników (działania powinny zakładać min. 10 osobowe grupy)
D/ opis infrastruktury towarzyszącej działaniom
E/ informacje o prowadzących zajęcia

5. Sprzedaż celowa. (prosimy o podanie listy towarów i ich orientacyjne ceny. UWAGA: w obrębie
Strefy NGO, jak i na terenie całego festiwalu sprzedaż odbywa się wyłącznie przy użyciu bonów
towarowych o ustalonym przez Organizatora nominale). Produkty zakazane w sprzedaży i
rozdawnictwie: koszulki, smycze, bransoletki, opaski, torby.

6. Proszę o podanie WSZYSTKICH aktywności oraz materiałów, które będą Państwo dystrybuować
i/lub prezentować podczas Festiwalu. (w tym wymiary scenografii, wykorzystywane urządzenia itp.).
AKTYWNOŚĆ NA STOISKU (planowane
konkursy, akcje, goście, ankiety itd.)
AKTYWNOŚĆ POZA STOISKIEM (Jeśli jest
planowana należy ją krótko opisać)
SCENOGRAFIA (banery, standy oraz inne)
URZĄDZNIA (należy podać
urządzeń oraz pobór mocy)

rodzaj

i

ilość

UWAGA! Na Państwa materiałach nie istnieje możliwość umieszczania logo Open'er Festival 2019.

STREFA NGO – ANKIETA DWA (STRONA 2/2)

7. Skrócony opis Państwa organizacji do 300 znaków w wersji polskiej i angielskiej.

Wypełnienie i wysłanie niniejszej ankiety jest jednoznaczne z akceptacją poniższych
oświadczeń:
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobowiązuję się do zawarcia w stosunku do wolontariuszy umów ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej. Oświadczam, iż ponosimy obok
wolontariusza pełną odpowiedzialność za wolontariusza przez cały okres jego uczestnictwa w
Imprezie, w tym za szkody wyrządzone osobie trzeciej przez wolontariusza (zgodnie art. 430 Kodeksu
Cywilnego).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa organizacji pozarządowej Open'er
Festival 2019, w dniach 03.07-06.07.2019, Gdynia, Lotnisko Kosakowo w ramach Strefy NGO i
akceptuję jego warunki.

