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Kierownik Jedn®stki  Sam®rzqdu Terytorialnego (dalej  JST) - w rozumieniu aft.  33 ust.  3 usta\^ry ® samoifqdzia -gminnym  (I).a.u.gSig:44.g..
t.i.  a  dnia 2016.04.®4)
Dyrekt®r Szko!y  Podstaw®wej#

Dane wniosk®dawey znajduja sip poni£ej oraz - w zatqczonym pliku sygnewanym kwalifikowanym podpisem elektronieznym   - stosownie
dc) dyspozycji  Usta\Ary a dnia 5 wrze5nia 2016 r.  a ustugaeh zaufania oraz  identyfikacji  elektrenicznej  (Dz.U.2®16.1579 dnia 2016.09.29)
®raz przepis6w art. 4 ust.  5 Ustavy ® petycjaeh (Dz.U.2014.1fl95 a dnia 2®14.09.®5) - Data dostarczenia _zgodria z dyspozycjq art.
61  pkt, 2 ustawy Kodeks C]mfi!ny (Dz.  U. 2014.121 i.I.)

§f) W trybie art.  2 Usta\Ary Z dnia 5 wrzeSnia 2014 a petycjach (Dz.U.2014.1195)   - wnosimy pefycjg do Kierownika Jednostki  _ a
rozpatraenie naszej proSby - dotyczqcej przystapienia Gmirly/Miasta/Szkoty _ da konkursu w ramach programu "Podw6rko
Ta!ent6w N!VEA'' - edycja 2017
- szczeg6!y pod - !a!!±I!a!ue±iClvyOriSg±jif±aiEi

Osn®wa Wmiosku..
Niniejszym wn®simy  a ro?-patrzenie mo£!iwe£Gi  POWigkSZenia maja£ku !®kaimej SPofeCZnOSCi e WykOnane i finanSOWane PrZeZ OSObg
tf=eeiq (firms k©mereyjna) - Redzinne Miej-see Zabaw - P®dw6rko Ta!emt6w NIVEA.
Warumkiem przystqpienia d© wzmiankowaneg® konkursu jest dyspomowanie terenem  pod zabudowS nie mniejszym  ni± 4®O m2_
Kierewnik JST (W6jt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkaty) dysponujqe odp®wiednim terenem moke zwrdei6 sis p®moc organizaGyjna dO
Iokalnyeh spaleczmoSei jak mp.:  dam  kultury,  Swietlica,  grupa redzie6w itp.

Dodatk®w®:

§2) Na m®ey art,  63 Konstytucji  RP w zwia.zku a aft 2 use, 2 pkt  1,  2 i 3 Ustawy a dnia  ll  !ipea 2014 r.  a petyejach (Dz.U.2014.1195 a
dnia 2®14.©9.®5) w nawiazaniu do art.  241  Kadeksu postgpcBWania adminiStraCyjnegO,  WnOSimy  PetyCjS dO Kierownika JST
(W6jta/Burmistrza/Prezyc!enta)   przekazanie rliniejszego tekstu/petycji    - do wszystkich podlegtych szkdt podstawe\rtyeh (fewnie2 tzw.
Zespoi6w Szk6t),  kt6re mc)gq dysp®n®wa£   terenem pod zabudowg nie mniejszym niZ 400 m2.  (szczeg6iy pod ef!dresem URL
teiiE2S:ifPQfl!4AQfi±fiifljif£am!fS±!SSjif#!aseEEin±Z!±QI W CZ e5 a i "Wa ri anty " i
Fakultatywnie Prosimy  iewnie£ © przekazanie petycji do Szk6i Podstawo\^rych miejseowo wta§ci\rtycin die Gminy/Miasta,  kt6ryeh
©rganem zal®£yeie!skim jest Fundacja/St®warzyszenie dyspo"jace vlay2ej okre§l®nym tsrenem.

§2b) Wnosimy a zwretne p®twierdzenie przekazania ffiiniejszego wniosku do wszystkich p®dlegiych Szk6i P®dstawovych.  kt6re moga
dysponewa6 \^ry2ej okre5!©mym terenem.
§3) Efektem przystapienia Gminy/Szkety Podstawowej    do k®nkursu   maze bye sfinans®wanie budo\^ry, jednego z 20 rotizinrlyCh
Piac6w Zabaw.
Przedmioto\^ry p!ac zabaw zr!ajdzie sis w majatku Gminy/Szkoiy   oraz pFZyCZyni Sis dO \Afi=bOgaCenia infraStruktury  Gminy zwiazanej a
terenami rekreacyjnymi -  szczegdiy pod !aquS±j2gE]S!gf!sQiEj¥gaiPi
§4) Mamy naclziejg,  £e tak jak w pc5PrZedniCh edyCjaCh - flaSZa akCja ZaktyWiZuje mieSZkahe6w oraz  ioka!nych decydent6w i  pomo2e
vlryPein.!a6 zadania zwiqzane a zasp©kajaniem  petizeb wsp6Inot !okalnych - w k®ntek§cie art.  7 ust.  1  pkt.  1® Usta\^ry a dnia 8 mares
1990 r.  a samorzadzie gminnym (Dz.U.2®1S.446 t.i.  a  dnia 2016.®4.@4)
§5) Zaiqezamy  niezbgdne materiaiy'  list  przew®dni do Gmin,  list przewedni do Szk6l,  skfet  regu!aminu,  w!zual!7quaCje POdW6rek,  zdjgcia z
p©pFZedniCh etlyeji.
Formularz zgi®szenio\^ry online znajduje sis pod adresem URL:  _____\^MAV:LEQ§i4!gg!SQiflj]L©LaPI
W przypadku twierdzqcej odpowiedzi  FTa naSZa PetyCjg \^ryStareZy Zg!OSi£ udZiai W kOnkurSie P®PrZeZ VIryPeinienie VIZmiankeWarlegO
formuiarza online.
Warunkiem sine qua nan - uczestnictwa w konkursie - jest fewnie± rea!izacja kfetkiego filmu (3 minuty) a tematyce zwiajzanej z naszym
Konkursem (pgszukujemy talent6w)  oraz zamieszczenie fi!mu za pomoca rzeczonego formu!arza, a tak±e przeka?-anie Organizatorowi
praw aut®rskich do Fi!mu - stosownie d® przepis6w Ustavy z dnia 4 lutego 1994 r. a prawie auEorskim i prawach pokrewnyeh
(Dz.U.2016.66© a dnia 2018.®5.16)   Stosawne klauzu!e w tej mierze - znajduja sis w rzeczonym formularzu online.

GzeS£ Gmin/Szkdi otFZymaia ju£ Od Organizatora zaproszenia do konkur§u oraz mailingi - co a  pewn®Seiq utatwi podjgcie deeyzji i
finalizacjg proeedury zg!oszenia.

Dla Paftstwa informacji zaiaczmy rfewnie2 kilka zdjq€ a jednego z 180 \nybudowanych PIac6w Zabaw w ramach edycji Konkursu
€€Podw6rko Nivea" w 2012I 2015 i 2016 I.

Reasumujqc' w 5cistym kontekScie wcze§miejszyeh pytaric w tresce a piei?gnacjg wafto§ci rodzinnyeh, wnosimy petycjg  - na mocy ail.
$3 Konstytugji FZP w zwiazkLI a   241  Ustawy a dnia  14 ezerwca 1960 r,  K®deks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 i.t)  - a
rozpatrzenje m®Z!iwo5ci powigkszenia majatku loka!nej sp®ieczn®Sci a \^rykonane (finansowane) przez ©s®bS trzeciq (firms komercyjna)
- Rodzinneg© Miejsca Zabaw - Podw6rko Talent6w NIVEA,  ktdre po oddamiu do u2ytku statyby sis wtasiloSciq spofeezehstw iokalnych_
Wspomniana firms komereyjna \aykonaiaby takie dzia!amia man profit w ramaeh prowac]z©nych die dobra spaleczneg® program6w
(szczegdiy w zatqczonych materiatach oraz w materia#ach,  kt6re zostaiy juZ dostarczone do JST za pomoca Srodkdwkomunikacjl
elektronicznej).
Budowa 'Podw6rka Talent6w" -  by!by eaikowicle sfinamsewana przez Firms Nivea sp. z a.a. na obszarach przygotc)wanych i
przekazanych przez JST.
Jeszcze rag zaznaczamy' 2e zakup i monta2 urzadzerfe jest f'mansowany przez Firmg NIVEA sp. a ©.a. w ramaeh ®gl®szonego Konkursu
"P®dw6rko Tla!entdw" - edycja 2017.   N®tabene, jak Paristwo zapewne pamigtaciel  t® juZ czwarta nasza akcja teg© typu_

Zaznaczamy9 2e chcemy dziata6 w pefni !ege artis - zatem bgdziemy wdzigczni za wszelkie uwagi - dotyczaee fina!izaeji
przgcisiS\^;z::ig3ia - ZgOdnie Ze StOSOWanymi  PrZeZ  Urzqd/Szkctg   zasadamiS  a zaehowaniem  zasad konkurertcyjno5ci i wszelkich
niezbgdnych precedur.

Obecr]ie prowadzony Konktirs  "Pocjwhrko falent6w NiVEA" jest konty"acjq akcji a !at ubieg!ych,  kt6re cieszyly sis ogremnq
popuiamo§ciq wSr6d spdieczno§ci iokalnych w iatach ubiegtycife.
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Pedsumo\^"jac idea po\ny2szego zapytania jest u\neglgdnienie petycji majacej na celu rozpatrzenie mo2liwoSci ewentua!nego wspdlnego
stworzenial nO\nyCh, beZPieCZnyCh Redzinnych Miejsc Zabaw - "Pndw6rko Talent6w NIVEAu -   na terenie catej Polski.

Zgednie z Regulam'Inem - POPra\rmie ZgtOSZOne !OkaliZaCje ZOStana ZarejeStrowane/OPublikowane na OfiCjalnej stronie Konkursu
wthAV. POdlArorkO. n iv ea , PI
Ponownie przypeminamy| Ze warunkiem sine qua now - uczestnictwa w konkursie - jest r6wnie2 rea!izacja kr6tkiego filmu (3 minuty) a
tematyce zwiqzanej a naszym Konkursem (peszukujemy taient6w - film pokazujapy vyyjatkowe zdolno5ci).
Po zakoficzeniu procesu rejestracji, na podstawie \nynik6w gtosowania zostanq \^rybrane Jet/Szkaly; w kt6rych Nivea sp. z a.a.
\^rybuduje ttPedwhrko Talent6w" (Rodzinne Miejsce Zabaw)

OczywiScie zalo2en'lem programu jest petna jawno56 i przejrzysto5£ dzialah' tak aby wszystkie czynno5ci, poczawszy od niniejszego
lrmiOSku, SkOriCZyusZy na finaliZaCji Projeklu (powstaniu Podw6rka falent6w-  dla Spoteczno§ci  Lokalnej/Szkaly - oclbywaty sis a petnym
poszanonran'lem prawa,  stet szczegdiowe warunki konkursu pubiikowane sa pod edresem \^MM/.DOdWOrkO,niVea.DI

W razie ewentualnych pytah co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela lnfolinia organizatora konkursu Pedwhrko
Taientdr. NIVEA" pod nr te!. (22) 699-9Orfe6

pe) Wnos'lmy aby edpowied± znajdowala sis w tre§ci zwrotnej wiadomo5ci e_mailI \nrySlanej POd adreS ermail..
redzinnemieisca@samorzad. pl

§7) Wnosimy a z\rmotne petwierdzen'fe QtrZymania n'lniejSZegO WniOSku na adreS rodZinnemieiSCa@SamOrZad,DI

Na mary pizepis6w Usta\ny a uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej -  do niniejszego wniosku zostat dctaczony plik
podpisany kwalifikowanym pedpisem elektronicznym _ identyf;lkujacy nadawce ( Wsp6twnioskedawce) Iud wspdttw6rce niniq'szego
\^miosku' kt6rego TcksamoS6 ujawniona zostala w zalqczonym pliku.
Rzeczony p!ik zostat sygnounnay  kwalifikowanym poc]pisem elektronicznym - dostSp poprzez bezptatne oprQgramOWanie Podnliotu
Ceriyfikujacego - ipso 'lure przepis6w Ustavy z dnia 5 \MZe5nia 2016 I. a uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016' 1579 dnia 2016.09.29).
Niniejsza wiadomo§6 mo±na petraktowa5 formie2 z zgednie a Judykaturq - tj. I OSK 12?7/08 w (...) Wniosek wszczyna pest?pewanie w
sprawie' a na tym etapie nie maja jeszcze zastosowania przepisy KPAu

Komentarz:
Naszymi dzialaniami - staramy si? - w miang moZrIWO5ci - uczestniczy6 w podnoszeniu peziomu zaspokajan'!a zbioro\^rych potrzeb
Wsp6lnot Lokalnych'  poprzez roz\A/6j odnoSnej infrastmktury - w szczegd!noSci przeznaczonej dla Mlndzie±y,  Dzieci i Redzin.

An. 225 Kndeksu Postepowania Administracyjnego:
"§ 1. Nikt nie mo±e bye neraZony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z peWedu Ztckenia Skargi tub \rmiOSku, je£e!i dZiala! W graniCaCh

prawem dozwolonych_
§ 2. Organy pahstw}we, organy jednostek samorzadu terytOrialnegC) 'l inns Organy SamOrZqdOWe OraZ Organy OrganiZaCji SPOlecznych sa
obowiapane przeciwdziata6 hamowaniu krytyki i innym dzialaniom ograniczajapym pravlro dO Sk!adania Skarg i WniOSk6w lub dostarczania
informacji _ do publikacji - a znamionach skargi tub wn'losku".

Mamy nadziej§' Zg petraktuje Pahstwo niniejszq petycjg - jako dotyczqca roZWOju POZiOmu Zycia zbiorowego i warfoSci vymagajacych
szczegdlnej achrony w imi? dobra uspdlnego. (wktad w rozw6j kultury fizycznej} teren6w rekreacyjnych, eta)

W zataczeniu - stoso\rme dossier formalne

Ws pfroios kedawca ,I
Szulc.Efekt sp zoo
Prezes Zarzadu:  Adam Szulc
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul.  Pol'lgonowa 1
Kapitai Zaktadovy.. 222 000'00 pin
_qu_.g_m i _n_a_, p_i_

Ws pdirmios kodawca..
Organizator konkursu "Podwhrko Ta!entdw NIVEA"
GPDAgency Sp, zo. a. Sp. k
ul_  OkrSZna36'
02_91 6 Warszawa

Dedatkowe informacj'e:
sto§ownie do art. 4 ust. 2 pkt.  1  Ustavny a petycjach (Dz.u.2014-1195 z dnia 2014.09.05) -  osoba reprezentujaca Pedmiot wnoszacy
petycjg - jest Prezes Zarzqdu Adam Szulc
stosownie do art. 4 uSt. 2 pkt. 5 I-. Usta\^ry - petycja niniejsza zostata zto±ona za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej - a
w§kazanym z\^rotnym  adresem  poczty elektronicznej jest..  I_Qd_Z_irIP-e_mie_iSCa@S.an]Q-rZad.-.-a-I-
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
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I   List przewo.dni  Gminy_Aktualizacja dat  NIVEA  PT  2017.pdf (9 MB)
•   List przewodni:Szkoly_Aktualizacja dar_NIVEA-_PT__2017,pdf (10 MB)
I   Skrot regulaminu  NIVEA_PT_20.04.2017.pdf (62 KB)
•   795957F1-B20D+Tl319i3142u7DBB2907FC3,jpeg (937 KB)
•   Srem-_Zdjecia a otwaroia_NIVEA  P  2016 (8).jpg (181  KB)
•   wzualizacja-podworka  i   NIVEA_P_T  2017.jpg (295 KB)

-      -_                                  -I       `

I   Dbajmy a Dzieci Mlodzie_=TRedzin? - Podwirko Talent6w Nivea - v5- kolejna edycja.docx (213 KB)
•   Dbajmy a Dzieci Mtodzie± i Rodzing - Pedw6rko Ta!ent6w Nivea - v5- kolejna edycja ,docx,xades (6 KB)
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