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Kierownik lednostki SamorzEdu Terytorialnego {dalej JST) _ w rozumieniu art 33 ust 3 UstawY z dnia 8 marca 1990 r'

o samorzqclzie gminnym (Dz.U-2018'994 t'j z dnia 2018'05 24)

Dyrektor SzkolY Podstawowej+

Dane wnioskodawcy/petyciodawcy* znajdujA siq poniiei oraz _ w zalEczonym pliku sygnowanvm kwalifikowanym
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o p"t" a'h (Dz Ll'2018'870 t'; 1onid20'18'05'10)

Data dostarczenia - 2godna z dyspozycjq art. 61 pkt,2 Ustawy Kodeks cYwilny (t j Dz u z 2018 r' poz 1025 z

p6in. zm.).

S1)W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrze(nia 2014 o petycjach wnosimy petycjq do Kierownika iednostki o

,-ou,rrin," nurr"l p.sby - dotYczqcej przystqpienia Gminy/Miasta/szkoly do konkursu w ramach programu

"Podw6rko Talent6w NlvEA" ' edycja 2019

- szczeg6lv pod www.podworko nivea pl

osnowa wniosku:
ir,"ir.v. ,""r,., " 

l.ozpatrzenie moiliwosci powiekszenia majatku lokalnej spoleczno'ci o wvkonane i

finansowane przez osobq trzeciq (firmq ko;ercyjnq) I aoctz'nne vielsce Zabaw _ Podw6rko Talent6w NIVEA

Warunkiem przystqpienia ao wzmiant<owanego'tonkursu lest dysponowanie terenem pod zabudowq nie mnieiszYm

lill"o,,lfi1r, ,*unrrrrmistrz/prezydent/Dyrektor szkoiv) dvsponuiEc odpowiednim terenem mo'e zwr6ci' sie

o"r"a "na",.".ri* 
oo lokalnych spoleczno6cijak np': dom kultLlry' swietllca' grupa rodzic6w itp'

?ifoilolli, "r,. 
* *""stvtucjl RPwzwiqzku zart2 ust' 2 pkt 1' 2 i3 ustawv o petvcjach w nawiezaniu doart' 241

oil, iqi Koa"k.u po.tepowania administracyJnego, wnosimy pervcjedo Kierown I'a lsT

(worta/Burmisrrza/Pre,yo"nt't p'"^"'otl" nit I szego tekstuToetyt;i do w5lvqrKi(h podleSrych szkdi

..dsrawowvch lr6wnier r*. z"rporo* rrtJrj, kt6i" ,iogq ay,pono*"4 terenem pod zabudowe nie rnniejszym nl2

in[ lj irr,'r.*6', poo ddresem JRL httos://oodworko nivea pl ]

62b) Wnosimv o zwrotne potwierdzenre przekazania niniejszego wnlosku do wszystkich podlegiYch Szk6l

-Podstawowvcn 
ttore mogq dvsponowar wy'ei ok'eilonvm tere'len_

53) Efektern przystapienia Gminy/Szkoiy Podstawowei do konkursu moie bY' sfinansowanie budowv' jednego z 20

rodzinnych Plac6w Zabaw'

Wartosi kaidego z plac6w zabaw to ai 25n tus zl'

w obecnej edycji, aby wyto*n"t ""n'e 
i''-niijlzvch gmin/szt<6i organizator - podzielil Adresat6w na 3 koszyki:
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1). Lokalizacje do 20 tys. mieszka6c6w; 2) Lokarizacje od 20 do 60 tvs. mieszka6c6w; 3) Lokarizacje powv2ej 60 tys.mieszkaic6w

Dodatkowo Szkoly otrzymajq 3OO zestaw6w gier do szkolnej jwietlicy _ szczeg6ly pod www.podworko,nivea.pl

kaida ze szk6l, kt6ra przystapi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty ciekawych lek.ii dla nau.zycieli- szczeg6ly pod www.oodworko.nivea.pl

Uproszczono rdwniei znacznje - procedurg zgloszenia lokalizacjj _ do 3 intuicyjnych krok6w _ szczegdty pod
www.oodworko.nivea.pl

Przedmiotowy prac zabaw znajdzie sie w ma.iqtku cminy/szkoly oraz przyczyni sie do wzboSacenia infrastrukturyGminy zwiqzanej z terenamj rekreacyjnymi - s..r"gOty poa ***.poa*o.Lo.nire"-et
s4) Mamv nadzieie, 2e tak jak w poprzednich edv.l".i I n".;G;G;;;;;;ka6c6w oraz rokarnychdecydent6w i pomo2e wype,niaa zadania zwjqzane z zaspokaianiem potrr"o vj.pJi"", r"ur"v.h - w kontekjcie art. 7ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie Bminnym
55) ZalEczamy niezbedne materiafy, rist przewoanioo cmin/sztoi wizuarizacje podw6rek, zdiqcia z poprzednichedycji, etc.
Skr6t do regulaminu pod

Iormularz zgloszeniowy online znajduje sie pod adresem URL: www.podworko.njvea.pl
W przypadku twierdzEcej odpowiedzi na naszE p"tyalq *yat" raay ,glori6 udri"l * konkursie poprzez wypelnieniewzmiankowanego formularza online.

Fakultatywnh _ Jednostka, aby zwiqkszyt swoie szanse uzyskania jednej z nagr6d Sl6wnych - mo2e zrealizowaa kr6tkifilm(ok 3 minuty)o tematyce zwiqzanej z naszym Konkursem (poszur,rp.y J"ni j*1 
oraz zamiejcii firm zapomocq rzeczone8o formularza, a takie przekazaa or8anizatorowi prawa a;torskich do Filmu - stosownie doprzepis6w Ustawy 2 dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskjm iprawacf, potr"*nf.f, 6.1. O.. U . z 2Ot8 t. poz.77gtzp6in. zm.) Stosowne klauzule w tej mierze - znajdujq siq w rzeizonym to|,rrf"rr,i onfi*.

Czeia Gmin/Szk6lotrzymala ju, od Organizatora zaproszenia do konkursu oraz mailingi co z pewno.ciq ulatwipodjecie decyzji i finalizacje procedury zgloszenia.

Dla Paistwa informacji zarEczamy r6wniei kirka zdie6 z jednego z 220 wybudowanych pracdw zabaw w ramachedycji Konkursu .,podw6rko 
Nivea,, w 2012, 2O IS,2076,2O7i i ZO18 t.

ReasumujEc, w Scislym kontekjcie wczejniejszych pytad, w trosce o pielegnacjq wartosci rodzinnych, wnosimypetyciq , na mocy art. 63 Konstytucji Rp w zwiEzku z 241 Ustawy z dni. ii 
"r".r.l ilgo ,,. rodeks postepowaniaadministracyjnego - o rozpatrzenie moitiwo<ci po*iqk.*"i" _"jEik; rot"fn"ilp.il.irros.io *vr.on"nu(finansowane) przez osobq trzecjq (firmq komercyjnq) - Rodzinnelo Mie;sca zaiaw leoaworto Tarentdw NrvEA,,kt6re po oddaniu do uivtku stalyby siq wlasnoiciq spoleczenstw lokalny.n. 
--_ - '

Wspomniana firma komercyjna wykonalaby takie dzialania non profit w ramach prowadzonych dla dobraspoiecznego program6w (szczeg6, w zalEczonych materialach oraz w.ui"rlf"Ji, tioru -r,aiy ju2 dostarczone doJST za pomocq jrodk6w komunikacji etektronicznej).
Budowa "Podw6rka Talent6w,, - bylby calkowicie sfinansowana przez Frrme Nivea sp. z o.o. z siedzibq w poznaniu
na obszara(h przy8otowanych i przetazanych przeT JST.

Jeszcze Gz zaznaczamy, 2e zakup i monta, urzqdzei jest finansowany przez Firme NIVEA sp. z o.o. w ramachogloszonego Konkursu,,podw6rko Talent6w,,- edycja 2019. ,","i""1, iJ ," 
"ri*" ,"0"*n" 0u.,r,..,", ,o1u,piAta nasza akcja tego typu.

zaznaczamy, :e chcemy dzialaa w pelni leBe artis - zatem bqdziemy wdzieczniza wszelkie uwagi- dotyczqcefinalizacji przedsiQwziqcia _ zgodnie ze stosowanymi przez urzqd/szkore zasaaamillacrrowaniem zasaakonkurencyjnoSci i wszelkich niezbqdnych procedur.

odworko.nivea.ollresulaminv/requlamin-zqloszen.pdf



obecnie prowadzony Konkurs,,podw6rko Talent6w NlvEA" iest kontynuacjE akcji z lat ubieglych, kt6re cieszyly siq

ogromna popularno6ciq w(16d spoiecznoici lokalnych

Podsumowujqc ideq powy2szego zapytania iest uwzglednlenie petycji majacej na celu rozpatrzenie moiliwo(ci

ewentualnego wsp6lnego stworzenia, nowich' i"tpi"t'nytn noa'innych Mieisc zabaw - "Podw6rko Talent6w

NIVEA" - na terenie calej PoLski'

Zgoclnie z Regulaminem poprawnie zgtosTone lokalizacje zostanE zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej

stronie (onkursu www.podworko nivea pL

Po zakoiczeniu procesu rejestracji, na podstawie warunk6w konkursLl zostana wybrane IST/SZkoly' w kt6rych Nivea

,0.I ".. *rbrarl" ,,-dw;rko Talent6w" (Rodzinne Mieisce zabaw)

Oczv\ri(cie zaloreniem programu jest pelna jawnos' I przejrzystosc dzialan' taL aby wszvstkie czynno(ci' poczE\ /szy

IJ,],","irr"r" *","*", ,to',i.,yw"y n' tln"'titacji proiekt; (powstani! Podworka Talent6w- dla spoieczno<ci

Lokalnej/Szkoty - odbyw"ly,ig ' 
p"rny' pottano*ani"' p'i*"' stqd tzczeg6lowe warunki konkursu publikowane sE

pod adresern www.podworko nivea'pl

W razie ewentualnych pytaf co do merytoryki [onkursu _ wszelk]ch informacji udziela lnfolinia organizatora

konkursu ,,podw6rko Talent6w - NtvEA pol nr ier. (zz) ssg so e6, chat oraz formularz kontaktowv na stronie

konkursowei

Aby zachowaa pelnaiawnoSa Itransparentnoii dzialai - wnosimV o opublikowanie tre'ci petycii na stronie

internetowei podmiotu .o.p"t"'1qt"go petytiq lub urzedu go obsluguiacego lAdresata) - na podstawie arl' 8 ust'

1ww. ustawy o petycjact - co ;e.t ;ea no-.n"'.. n" . *viri"-ni". rcody na publikacje wszystkich danych chcemy

dzialai w pelni jawnie i transparentnie'

q6l Wnosimy aby odpowied, znajdowala siQ w tre'ci zwrotnej wiadomo6ci e-mail' wvstanej pod adres e-mail:

rodzi n nemieisca -6rsa 
morzad. Pl

97) wnosimy o zwrotne potwierdzenie olrzymania niniejszego wniosku na adres p!!!ner4lei!44@!arllgr?ad'0'!

Na mocy przepis6\/ Ustawy o uslugach zaufania oraz identYfikacji elektronicznei do niniejszego wniosku zostal

dolacTonv pli\ podp'sanv kwalii'kowanvm podpi>e'r e'el' tronicTnym _ :dentvf Ku'qcy nadaw( q

i;;il;; ;:-Jd#"tv..oa"*'e't r't 
"J'-Joit*o"e 

nini"i""co *":osLU' kro'eso roTsarros( u'dwnio'a zosrdld

w zaleczonYm Pllku-

frlilli1,","^,".,- rtaramy siQ - \/ miarq mozriwosci- u.zesrniczvcr / podnoszenrLr poziom,'r *..!"llil': 
--^,

Hl'Jffi;il;"; *.;ir""i i"i"r"v'r,, o'p'"2 roz$/oi odnosnel inrrastrukturv - w szczes6lnoici przeznaczonel

dla MlodzieiY, Dzieci i Rodzin'

ArL. 225 (odexsu Postqpowanid Adm:r;st'acyjneSo'

"5 1. Nikt nie moie byi naraiony na lat<ikotT 'ilklLzerbeI 
lub zarzut z powodLr zlozenia skarei lub wniosku' jeieli

dzialal w granicach prawem dozwolonych'

Ii.;;;r;;;"il;;, organv jeclnostek samorzqdu tervtorialnego i inne organv samorzEdowe oraz organv

organizaclispoiecznYch ,q oUot'iq'"n" p""ti*dziaiai hamowanitr krytyki i lnnym dziaianiom ograniczaiQcym prawo

do skiadania skarg iwniost6w lur aostarcz'a_nialnrormacji ao puUrltacii _ o znamionach skargi lub wniosku"'

Mamv nadzieie, ie potraktuje Paistwo niniejszq petycjQ _ jako dotyczqca rozwojupoziomu iycia zbiorowego i

warto5ciwvmagajacyct.,ct"gotn"jottttoni[i''iieioi'"*tparn"go'(wkladwrozw6ikulturvfizvcznej'teren6w
rekreacyjnVch, etc)



W zaleczeniu - stosowne dossierformalne

Wsp6iwnioskodawca/petycjodawca* :

Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarzqdu: Adam Szulc
KRSi 0000059459
04-051Warszawa
ul. Poligonowa 1

Kapital Zakladowyi 222 OOO,OO pln
www.qmina,pl

Wspdlwnioskodawca:
Organizator konkursu,,podw6rko Talent6w NIVEA,,
Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k
ul. OkrQ2na 36,
02-916 Warszawa

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petyc.iach (D2.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) _ osobq reprezentujqcaPodmiot wnoszqcy petycje -jest prezes ZarzQdu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy _ petycja niniejsza zostaia zlorona za pomocq (rodk6w komunikacjielektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty ele ktro n icznei .iest: rodzi;nemieisca@samorzad.pl
Adresatem petycji-jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki samorzqdu Tervtoriarne8o (darej Jsr) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 ustawy o samorzadzie
8m innym (Dz. U.2018.994 t.j. z 201a.O5.24)
* - niepotrzebne skre(lia


