
Załącznik 

 

 

WNIOSEK 

            

   o objęcie przedsięwzięcia patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty*  

                                                                lub 

 o wyrażenie zgody na patronat honorowy Lubuskiego Kuratora Oświaty  

*właściwe zaznaczyć X w kolumnie obok 

 

1. Organizator: 

 

Nazwa organizatora 

 

 

 

Adres organizatora 
(ulica, numer, kod, miasto, 

województwo) 

 

 

Dane kontaktowe 

organizatora 

 

e-mail:     

adres www 

tel. 

Dane kontaktowe osoby  

do kontaktu 

  

Imię i nazwisko: 

e-mail:     

tel. 

 

2. Rodzaj przedsięwzięcia (właściwe zaznaczyć x):  

□ konkurs      □ turniej        □ przegląd     □ projekt     □ inne przedsięwzięcie     

 

3.  Nazwa przedsięwzięcia (tytuł) ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

                   

4. Termin realizacji:. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Miejsce realizacji: ………………………………………………………………………………………. 

 

6. Częstotliwość organizacji:   

    □  cyklicznie ( w kolejnym roku szkolnym)       

    □ jednorazowo  

 

7. Przewidywana liczba edycji: …………………………………………………………………………… 

 

8. Czas trwania jednej edycji (podać liczbę godzin, dni): ……………………………………………….. 

 

9. Adresat (uczestnicy): …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 



10. Przewidywana liczba uczestników, w tym z województwa lubuskiego: ……………………………. 

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

 

11. Zasięg przedsięwzięcia (właściwe zaznaczyć x): 

1) lokalny/międzyszkolny           □ 

2) powiatowy           □ 

3) regionalny (kilka powiatów)           □ 

4) wojewódzki           □ 

5) międzywojewódzki (kilka województw)     □ 

6) ogólnopolski           □ 

7) międzynarodowy           □ 
 

12. Cele przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Spodziewane efekty: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

14. Opis przebiegu i organizacji przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Źródła finansowania przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

16. Udział uczestników w przedsięwzięciu jest odpłatny: 

     □ Tak ( koszt na osobę:……………………………)   

      □ Nie 

 

17. Inne instytucje, do których wystąpiono o patronat (jeśli nie wystąpiono wpisać kreskę): 

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

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

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

 

 

 

 

 

18. Do wniosku załączam (właściwe zaznaczyć x): 

1) regulamin □ 



2) program □ 

3) harmonogram działań □ 

4) inne (wymienić) □  
………………………………………………………………………………………….…………… 

 

19. Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

20. Organizator, wnioskujący kolejny raz o objęcie patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty lub 

wyrażenie zgody na patronat honorowy Lubuskiego Kuratora Oświaty wywiązał się z postanowień 

§ 18 Procedury obejmowania patronatem lubuskiego kuratora oświaty konkursów, turniejów, 

przeglądów i innych przedsięwzięć oraz wyrażania zgody na patronat honorowy Lubuskiego 

Kuratora Oświaty.  

 

Tak □             Nie dotyczy □ 
 

Jeśli TAK, to w jaki sposób ? (krótka informacja, w tym podanie numeru sprawy, pod którym 

została wydana zgoda na patronat honorowy lub objęcie patronatem) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Oświadczam, że zapoznałam/em się z  Procedurą obejmowania patronatem Lubuskiego Kuratora 

Oświaty konkursów, turniejów, przeglądów i innych przedsięwzięć oraz wyrażania zgody na patronat 

honorowy Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………………………………                                    …………………………………………………….                                                   
                   (miejscowość, data)                                                                                (pieczątka organizatora 

                                                                                                         i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania) 

 

 

 

 

 


