
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania  

patronatu medialnego przez Gazetę „Mieszkaniec” 

Wniosek o objęcie patronatem medialnym Gazety „Mieszkaniec” 

Nazwa organizatora/wnioskodawcy  
 

Adres organizatora/wnioskodawcy  
 

Strona www 
organizatora/wnioskodawcy 

 
 

Osoba odpowiedzialna za kontakt  
z Wydawcą Gazety „Mieszkaniec”  

 

 
 
………………………….…………………………………………………….               
                                                        (imię i nazwisko)  
 
 
………………………….…………………………………………………….               
                                                        (numer telefonu)  
 
 
………………………….…………………………………………………….               
                                                              (e-mail)  

 
Nazwa wydarzenia  

 

Opis wydarzenia  
 
 
 
 

Sponsorzy wydarzenia  

Partnerzy wydarzenia 
 

 

Współorganizatorzy wydarzenia 
 

 

Miejsce i termin wydarzenia  
 

Cele wydarzenia  
 

Zasięg terytorialny wydarzenia  
 

Do kogo kierowane jest wydarzenie  
 

Planowana liczba uczestników 
wydarzenia 

 
 

Opis planu promocji wydarzenia  
 
nośniki reklamowe 
strona www 
zasięg promocji 

 

Czy udział w wydarzeniu jest płatny?  

□ TAK ……………………………………….              □ NIE 

                                (należy podać koszt uczestnictwa)  
 

Czy wydarzenie jest organizowane  
w ramach funduszy z projektu NGO 
lub innego. □ TAK ……………………………………….              □ NIE 

                                  (należy podać nazwę projektu)  
Czy wydarzenie jest organizowane 
cyklicznie? 
 □ TAK  ……………………………………..                □ NIE 

                                (należy podać częstotliwość)  



Jeżeli wydarzenie jest cykliczne,  
czy przedsięwzięcie było wcześniej  
objęte patronem  
Gazety „Mieszkaniec”?  

□ TAK   ……………………………………                 □ NIE 

                                (należy podać w jakich latach)  

Czy wystąpiono o objęcie patronatem 
wydarzenia do innych instytucji.  
 □ TAK ………………………………..……………………………………… 

 
                …………………………………...…………………………………. 
                                                        (należy podać nazwy instytucji)  

□ NIE  

Proponowane świadczenia na rzecz 
Gazety „Mieszkaniec” w przypadku 
przyznania patronatu medialnego 

 

Oczekiwane świadczenia 
od wydawcy Gazety „Mieszkaniec” □ drukowana Gazeta „Mieszkaniec” 

□ www.mieszkaniec.pl 

□ www.facebook.com/gazetamieszkaniec 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania patronatu medialnego przez Wydawcę 

Gazety „Mieszkaniec” 

 

................................................................ 
data i podpis wnioskodawcy/organizatora 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) program wydarzenia   □  2) plan promocji  □ 

3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy □  4) inne załączniki   □ 

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

(należy wymienić dodatkowe załączniki) 

 

 

Decyzja Wydawcy Gazety „Mieszkaniec” 

 

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

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

................................................................ 
data i podpis wydawcy 
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