
Wzór formularza wniosku online o patronat
 
Ten wzór formularza wniosku online o patronat ma pomóc Państwu w przygotowaniu właściwego wniosku.
Niniejszy wzór zawiera wszystkie rubryki pojawiające się w formularzu online, co zapewni Państwu
przegląd wymaganych informacji.  Jeżeli wolą Państwo wysłać wniosek o patronat drogą pocztową,
prosimy albo wydrukować formularz wniosku, wypełnić go i dołączyć do dokumentacji dotyczącej
patronatu, albo upewnić się, że podali Państwo w piśmie z prośbą o patronat wszystkie informacje
wymagane w formularzu. Serdecznie dziękujemy za kontakt z nami! 
 
OGÓLNE INFORMACJE O ORGANIZATORZE
 
Tytuł

Nazwisko

Imię

E-mail

Organizacja (jeżeli dotyczy)

Adres do korespondencji

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Telefon

Strona internetowa
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDARZENIA
 
Tytuł

Data początkowa

Data zakończenia

Umiejscowienie

Wydarzenie niekomercyjne

¨ TAK

¨ NIE

W razie konieczności proszę podać szczegóły dotyczące niekomercyjnego charakteru wydarzenia

 
Geograficzne pochodzenie uczestników

¨ Uczestnicy międzynarodowi

¨ Uczestnicy europejscy

¨ Uczestnicy krajowi

¨ Uczestnicy regionalni

¨ Uczestnicy lokalni



Cel i opis projektu: proszę wyjaśnić związek organizowanego wydarzenia z celami i działalnością Parlamentu Europejskiego lub

Unii Europejskiej(maksymalnie 1 500 znaków)

 
Program

 
Uczestnicy i grupa docelowa(przykład: badacze/naukowcy/kręgi akademickie, nauczyciele/wychowawcy/szkoleniowcy,

studenci/młodzież, politycy/decydenci/urzędnicy służby cywilnej, społeczeństwo obywatelskie/organizacje pozarządowe)

 
 
WIDOCZNOŚĆ
 
Proszę podać, na jakich materiałach informacyjnych lub promocyjnych widniałoby logo PE(przykład: ulotki, zaproszenia, drukowane

programy, transparenty, strony internetowe)

 
Proszę podać szczegóły dotyczące widoczności organizowanego wydarzenia w mediach

 
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Dalsze szczegóły(tutaj należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizowanego wydarzenia lub zwrócić się do

przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z podaniem powodów, dla których uważają Państwo, że należy objąć patronat nad

wydarzeniem)

 
Czy Parlament Europejski obejmował w przeszłości patronat nad organizowanymi przez Państwa wydarzeniami?

¨ TAK

¨ NIE

Jeżeli tak, proszę wymienić wszystkie takie wydarzenia

 
Czy w przypadku tego wydarzenia inne osoby lub organy zgodziły się objąć patronat nad tym wydarzeniem lub czy zwrócono się o

objęcie patronatu nad tym wydarzeniem do innych osób bądź organów?

¨ TAK

¨ NIE

Jeżeli tak, proszę podać nazwę/nazwisko oraz wskazać, czy objęcie patronatu zostało potwierdzone

 



Czy organizacja jest zarejestrowana w rejestrze na rzecz przejrzystości?

¨ TAK

¨ NIE
 
DANE KONTAKTOWE
 
¨ Pragnę otrzymywać informacje o wydarzeniach organizowanych przez Parlament Europejski.
Z otrzymywania informacji można zrezygnować w dowolnym momencie, wysyłając stosowną informację na adres biura informacji w
kraju zamieszkania.


