
Załącznik  nr 3 
XVI SZCZECIŃSKIE SPOTKANIE  

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
 „POD PLATANAMI” 

Niedziela 18 czerwca 2017 r., 11.00-18.00 
Zgłoszenie prezentacji scenicznej 

 
                                             

 

1. Pełna nazwa Organizacji / zespołu / wykonawcy 
 
 
 
 
 

2. Dane osoby odpowiedzialnej za prezentację: imię, nazwisko 
 

…………..…………………........................................................................................................................................................................ 
 
 

Kontakt : tel. ..........................................................                            e-mail.: ……..………………..……………….………...@.......................................  

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                ................................................................ 
 

                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis) 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 p.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w związku z uczestnictwem w XVI Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, w szczególności w celu przesyłania informacji 
organizacyjnych dotyczących spotkania organizowanego przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. Dane osobowe mogą być 
udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację niniejszego spotkania. Właściciel danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy ma prawo wglądu 
do swoich danych w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 90, 70-482 w Szczecinie oraz ich poprawiania. 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu XVI Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. 
 

 

 

3.Prezentacja sceniczna: 
 

forma prezentacji:...................................................................................................................................................................... 

  rodzaj prezentacji: (śpiew, taniec, występ teatralny, kabaretowy itp.)
 

ilość osób występujących ………………………                     planowany czas trwania prezentacji …………….min. (max 30 min) 

proponowany przedział czasowy występu: od godz. ……………………..  do godz. …………………….., 
       

                                                                         lub od godz. ……………………..  do godz. …………………….. 
 
 

 

 Czy wśród osób wystepujących są osoby niepełnosprawne              TAK                                NIE 
 
 Jakiej pomocy ze strony obsługi sceny oczekują wykonawcy : ………………………………………………………………………………………………… 

 …..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 

4.Rider techniczny (warunki techniczne niezbędne do zrealizowania występu) 
 

ilość i rodzaj mikrofonów ……………………………………………………………………………………………… 
 

ilość statywów mikrofonowych …………………………………………………………….. 
 

odsłuchy ………………………. min. szt. 
 

używane instrumentarium …………………………………………………………………………………………… 
(instrument, ilość, rodzaj wejścia audio, proponowany sposób nagłośnienia) 
 

niezbędne nośniki dźwięku (Audio, MP3, CD) ……………………………………………………… 
 
ilość niezbędnych przyłączy elektrycznych na scenie (230V/16 A) ……………………………. 
 

Inne : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informacje dla konferansjera o wykonawcach: 

 
* Ostateczne decyzje dotyczące czasu, formy lub miejsca prezentacji, będą uwzględniane w zależności  
od możliwości technicznych, czasowych i zgodnie ze scenariuszem imprezy opracowanym przez Organizatora. 
 

Więcej szczegółów na stronie: www.platany.szczecin.pl 

http://www.platany.szczecin.pl/

