ZKO.K7-F1
………………………………..
(pieczątka organizatora)

Prezydent
Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
ZAWIADOMIENIE
o organizacji i przeprowadzeniu imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędącej
imprezą masową
1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY
a) Nazwa organizatora lub imię i nazwisko osoby organizującej.

b) Adres, adres do korespondencji

c) Telefon

d) Fax

2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA
(wypełnia pomiot występujący w imieniu organizatora)
a) Nazwa (imię i nazwisko)

b) Adres

c) Telefon

d) Fax

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY
a) Nazwa (imię i nazwisko)

b) Adres

c) Seria i numer dowodu osobistego

d) Telefon
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4. STATUS PRAWNY PODMIOTU ORGANIZUJĄCEGO IMPREZĘ
(POTWIERDZONY DOKUMENTEM)
a) Nazwa (np. instytucja kultury, stowarzyszenie, podmiot gospodarczy, inne)

b) Potwierdzenie dokumentem (nazwa dokumentu, data wydania)

5. RODZAJ, CHARAKTER I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY
(np. festyn, koncert, zabawa, happening)

6. INFORMACJA O IMPREZIE
a) Miejsce

b) Data

c) Godzina rozpoczęcia i zakończenia imprezy

d) Przewidywana liczba osób uczestniczących w imprezie
e) Potwierdzenie zgody właściciela obiektu lub terenu na zorganizowanie imprezy

Jednocześnie oświadczam, że pomieszczenia, w których zamierzam zrealizować
przedsięwzięcie spełniają wymogi bezpieczeństwa przewidziane w przepisach
prawa.
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g) Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa
uczestników. Szkic terenu – obiektu uwzględniający rozmieszczenie urządzeń bezpieczeństwa
(ppoż, główny wyłącznik prądu, drogi – wyjścia ewakuacyjne, itp.)
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7. INFORMACJA O POWIADOMIENIU SŁUŻB I INSTYTUCJI (data i podpis)
a) Komenda Powiatowa Policji
w Ciechanowie

b) Komenda Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Ciechanowie

c) Straż Miejska

INFORMACJA
Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983):

1. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym
terminem jej rozpoczęcia. Imprezy cykliczne (organizowane nie rzadziej niż 2 razy w roku
przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach, miejscach)
wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy, właściwego ze względu na
miejsce imprezy.
2. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne
i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub
w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymogom przewidzianym prawem.
3. Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia
zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań, o których mowa w punkcie 2.
4. Organ wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli
zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych
rozmiarach lub gdy nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w punkcie 2.
5. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy
reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1870).

Ciechanów, dnia …………………

………………………………….
(podpis osoby zgłaszającej)
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