
Vzor online formuláře žádosti o převzetí záštity
 
Tento vzor online formuláře žádosti o převzetí záštity Vám pomůže při přípravě Vaší žádosti. V tomto vzoru
jsou uvedeny všechny položky online formuláře s cílem poskytnout Vám přehled požadovaných informací.
Pokud si přejete zaslat žádost o převzetí záštity poštou, můžete buď vytisknout formulář žádosti o převzetí
záštity, vyplnit jej a přiložit jej k Vaší dokumentaci, nebo ve svém dopise s žádostí uvést všechny informace
vyžadované formulářem. Děkujeme Vám za Váš zájem. 
 
OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZÁTOROVI
 
Titul

Příjmení

Jméno

E-mailová adresa

Organizace (případně)

Poštovní adresa

Poštovní směrovací číslo

Obec

Země

Telefonní číslo

Internetové stránky
 
INFORMACE O AKCI
 
Název

Datum zahájení

Datum ukončení

Místo/místa konání

Nezisková akce

¨ ANO

¨ NE

Případné upřesnění neziskové povahy akce

 
Zeměpisné zastoupení účastníků

¨ mezinárodní

¨ evropské

¨ celostátní

¨ regionální

¨ místní



Cíl a popis projektu: vysvětlete souvislost vaší akce s cíli a činností Evropského parlamentu nebo Evropské unie(do 1500 znaků)

 
Program

 
Účastníci a cílová skupina(Příklad: výzkumní pracovníci / vědečtí pracovníci / vysokoškolští učitelé, učitelé/vychovatelé/školitelé,

studenti/mládež, politici / osoby přijímající rozhodnutí / úředníci, občanská společnost / nevládní organizace)

 
 
PREZENTACE
 
Uveďte prosím, na jakých komunikačních/propagačních materiálech by bylo použito logo EP(Příklad: letáky, pozvánky, tištěné

programy, plakáty, internetové stránky)

 
Popište podrobně prezentaci vaší akce ve sdělovacích prostředcích

 
 
DALŠÍ INFORMACE
 
Další podrobnosti(Využijte následujícího volného místa k doplnění jakýchkoli dalších informací ohledně Vaší akce nebo ke sdělení

adresovanému předsedovi Evropského parlamentu, proč by podle Vašeho názoru měla Vaše akce získat záštitu.)

 
Převzal již někdy v minulosti Evropský parlament záštitu nad vaší akcí?

¨ ANO

¨ NE

Pokud ano, uveďte prosím, při jaké příležitosti

 
Obdržely již jiné osoby nebo subjekty záštitu nějakého dalšího subjektu pro tuto konkrétní akci nebo o záštitu požádaly?

¨ ANO

¨ NE

Pokud ano, uveďte prosím název/názvy, a zda byla záštita potvrzena, či nikoli.

 



Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti?

¨ ANO

¨ NE
 
ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ
 
¨ Rád/a bych dostával/a informace o akcích pořádaných Evropským parlamentem.
Odhlásit se můžete kdykoli zasláním žádosti Informační kanceláři Evropského parlamentu ve vaší zemi bydliště


