………………………………...

…………………., dnia …………...……r.

Dane organizatora.

Urząd Miasta i Gminy
w Skaryszewie
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
I. Dane wnioskodawcy (organizatora imprezy):
1.

Imię i nazwisko / nazwa (firma)

2. Adres zamieszkania lub siedziba organizatora
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

3. Adres do korespondencji
Ulica

Numer budynku

Miejscowość

4.

Numer lokalu

Kod pocztowy

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy masowej

Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Telefon

Fax

E-mail

II. Informacje o organizowanej imprezie
1.

Czas i miejsce planowanej imprezy
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2.

Charakter imprezy (masowa impreza artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa,
w tym mecz piłki nożnej)

3.

Program imprezy

4.

Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie
organizowana

5.

Informacja o liczbie udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, które mogą być
dostępne na imprezie masowej

6.

Informacja o ewentualnym uznaniu za imprezę masową o podwyższonym ryzyku

Dane osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób
uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa)
Imię i nazwisko
Numer PESEL1

7.

Numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw
bezpieczeństwa imprez masowych

Numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 2
Telefon
kontaktowy

III. Załączniki do wniosku:
1.

2.

3.

1O

Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu o niezbędnej wielkości sił i środków
potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego
obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach*
Opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w o niezbędnej wielkości sił i
środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu
technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach*
Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków
potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego
obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach*

ile został nadany
w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka

2Uzupełnić
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Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych
do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)
oraz o przewidywanych zagrożeniach*
5. Graficzny plan obiektu (terenu) na którym ma być przeprowadzona impreza masowa3
6. Plan Ochrony:
- informacja o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby
porządkowej oraz służby informacyjnej
- informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
- informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7. Regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom
imprezy masowej
8. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub
spożywane napoje alkoholowe
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej- zwolnienie z opłaty skarbowej (Dz.U. z 2015 roku poz.783,
art. 7 ust. 3)
4.

Uwaga:
1. * Opinie właściwych miejscowo: Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Radomiu, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej dołącza do wniosku, niezwłocznie,
jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
2. Organ wydający zezwolenie może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
• kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290);
• dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym (tylko
w przypadku imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny z kwotą gwarancyjną zgodną z
rozporządzeniem Ministra Finansów);
• pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania
imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), informuję, iż:
1.
2.

3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Juliusza
Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w urzędzie za pomocą adresu
iodo@skaryszew.pl.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa:

3Graficzny

plan obiektu (terenu) wraz z opisem powinien zawierać:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg
dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów
informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych
elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w
imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych
i sanitariatów.
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a.

b.
c.
d.

4.
5.

6.

7.
8.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2018.1870 t.j. z dnia
2018.10.01)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 j.t.).
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60.) - w przypadku decyzji o
zakazie zgromadzenia

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania decyzji o zezwalającej na przeprowadzenie
imprezy.
Będziemy przechowywać dane osobowe w okresie niezbędnym do załatwienia Twojej sprawy. Ponadto
przechowujemy Twoje dane w celach archiwalnych w terminach wymaganym przepisami prawa. Twoje
dane możemy jednak przetwarzać dłużej w sprawach, w których nie doszło do przedawnienia
zobowiązania
podatkowego
lub
termin
ten
uległ
wydłużeniu,
a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zebraliśmy Twoje dane
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych prawo do żądania usunięcia danych
osobowych;
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do przenoszenia danych;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.

......................................................
data i podpis wnioskodawcy
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