							

								Burmistrz Miasta Lipna
					WNIOSEK
 O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
WNIOSKODAWCA:
1. Nazwa organizatora: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMACJE O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE:
1. Czas i miejsce planowanej imprezy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Charakter imprezy  ( masowa impreza artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Przewidywana liczba osób obecnych na imprezie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lipno, dnia ……………………………………..                        …………………………………………………………………
                                                                               
                                                                                                       Podpis wnioskodawcy



Do wniosku należy dołączyć:
1. program i regulamin imprezy masowej lub terminarz imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej;
2. Opinie:
	Komendanta Powiatowego Policji,

Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej,
	Kierownika Pomocy Doraźnej- Pogotowia Ratunkowego,
	Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
3. Graficzny plan obiektu lub terenu wraz z opisem, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa,
Zawierający: 
Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
	Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
	Informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, punktów gastronomicznych i sanitariatów.
4. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
5. informacje o liczbie miejsc w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy, masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej,
6. wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
7. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
8. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.
9. polisę ubezpieczeniową,
10. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub hali sportowej,
11. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dziwię,
12. decyzję powiatowego organu o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego.

