
W-RO-04

..................., dnia.......................
                                                                                                       miejscowość                             data

                                                                                            

Wójt Gminy Lubin

ul. Władysława Łokietka 6

59-300 Lubin

ZGŁOSZENIE
imprezy artystycznej lub rozrywkowej* odbywającej 

się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy* 
niepodlegającej ustawie o imprezach masowych

1. ORGANIZATOR IMPREZY

a) Imię i nazwisko / nazwa podmiotu organizującego imprezę:*

b) Adres

 
c) Telefon/Fax

E - mail

2. NAZWA IMPREZY

3. RODZAJ I CHARAKTER IMPREZY

4. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY



5. TERMIN IMPREZY

6.  GODZINA ROZPOCZĘCIA I CZAS TRWANIA IMPREZY

7. SZACOWANA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

8. INFORMACJE O OBIEKCIE/MIEJSCU NA KTÓRYM ORGANIZOWANA JEST IMPREZA     

a) Obiekt (zamknięty), teren zamknięty, otwarty, otwarty wydzielony (ogrodzony)*: 

b)  Właściciel  obiektu  lub  terenu  (jeżeli  jest  inny  niż  organizator,  wymagane  jest  dołączenie 

umowy/oświadczenia o dysponowaniu terenem:

c) Adres:

9. LICZBA MIEJSC W OBIEKCIE LUB NA TERENIE IMPREZY

10. OKREŚLENIE PLANOWANYCH ŚRODKÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA 

UCZESTNIKÓW I SPOSÓB ZABEZPIECZENIA IMPREZY /np. ubezpieczenie, umowa z agencją 

ochrony (kopia, a oryginał do wglądu), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia organizatora za 

bezpieczeństwo imprezy*/. 



11. OSOBA  ODPOWIEDZIALNA  ZA  ORGANIZACJĘ  IMPREZY/imię  i  nazwisko,  funkcja,  dane 

kontaktowe*/.

                                                                          ……………………………….…….…………………………………… 
                                                                                    (Podpis osoby uprawnionej do  reprezentowania podmiotu 

                                                                                                       lub osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy)

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. umowa lub oświadczenie jak w pkt 5 b.



Dodatkowe informacje dotyczące organizacji imprezy 
artystycznej lub rozrywkowej 

1. Zgłoszenie imprezy artystycznej lub rozrywkowej następuje na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 13 poz. 
123 ). 

2. Organizując imprezę artystyczną lub rozrywkową na terenie Gminy Lubin należy powiadomić Referat 
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – nie później niż 30 dni przed planowanym terminem 
jej organizacji.

3.  Organizując imprezę artystyczną lub rozrywkową na terenie Gminy Lubin należy złożyć oświadczenie 
dotyczące uzgodnienia lokalizacji imprezy z właścicielem, dzierżawcą terenu.   

4. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekroczyć 55 dB. 


