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Inicjatywa - Dbajmy o rozw6j Mlodziezy i Dzieci - Wspierajmy Rozwoj
Infrastru ktu ry w tym obszarze < rodzin nem iejsca@ samorzad.pl >
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Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP
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Talent6w Nivea - v5- kolejna edycja .docx;Zalqcznik bez tytulu 001-00.htm;
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Kierownik Jednostki Samorz4du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy
samorzEdzie gminnym (Dz.U .2016.446 t1. z dnia 2016.04.04)
Dyrektor Szkoly Podstawowej*

o

w zalqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym --stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania
orai identyfikacji elektronicznej (D2.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) orazprzepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy o
petycjach lOz.i .ZOt+.1 195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycj q art. 6l pkt- 2
Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121i.t.)

Dane wnioskodawcy znajduj4 sig poni2ej oraz -

$l) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzesnia

2014 o petycjach (D2.tJ.2014.1195) - wnosimy petycjg do

Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej proSby - dotycz4cej prryst4pienia Gminy/Miasta/Szkoty
- do konkursu w ramach programu "Podw6rko Talent6w NMA" - edycja 2017
- szczeg6ly pod - wrvw.podworko.nivea.nl
Osnowa Wniosku:
Niniejszym wnosimy o rozpatrzenie mo2liwo5ci powigkszenia maj4tku lokalnej spolecznoSci o wykonane i
finaniowan e przezosobg tizeci4(firmE komercyjn4) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podw6rko Talent6w

NIVEA.

Warunkiem przyst4pienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowq nie
mniejszym nil 400 m2.
fierownit< JST (W6jt/Burmistrz/PrezydentlDyrektor Szkoty) dysponuj4c odpowiednim terenem moze
zwr6cii sig pomoc irganizacyjn4 do lokalnych spolecznoSci jak np.: dom kultury, Swietlica, grupa rodzic6w
itp.

Dodatkowo:

g2)Namocy art.63KonstytucjiRPw rwipzkuzart2ust.2pkt l,2i3Ustawyzdnia 1l lipca2014t-o
peiycjach (Dz.rJ.2Ol4.ll95 z dnia 2014.09.05) w nawi4zaniu do art. 241 Kodeksu postqpowania
ud*inirt.u.yjnego, wnosimy petycjE do Kierownika JST (W6jtaiBurmistrza/Prezydenta) przekazanie
niniejszegoilkstr/petycji - do wszystkich podleglych szk6t podstawowych (rownieztrw. Zespol6w
Szkol), ki6re mog4 dysponowac terenem pod zabudowE nie mniejszym niz 400 m2. (szczeg6ty pod
adresem URL https://podworko.nivea.pl/o-akcji/dla-grnin-szkol w czgSci ,,Warianty'')
14:47
fifi6t2017
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Fakultatywnie Prosimy rownieZ o przekazanie petycji do Szkol Podstawowych miejscowo wlaSciwych dla
Gminy/lVliasta, kt6rych organem zalo?ycielskim jest Fundacja/Stowarzyszenie dysponujqce wyZej
okreSlonym terenem.
$2b) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do wszystkich podleglych Szk6l
Podstawowych, kt6re mog4 dysponowa( wyhej okreSlonym terenem.
$3) Efektem przystqpienia Gminy/Szkoly Podstawowej do konkursu moze byi sfinansowanie budowy,
jednego 220 rodzinnych Plac6w Zabaw.
Przedmiotowy plac zabaw znaldzie sig w maj4tku Gminy/Szkoly orazprzyczyni siE do wzbogacenia
infrastruktury Gminy zwiqzanej z terenami rekreacyjnymi - szczeg6ty pod www.podworko.nivea.pl
$4) Mamy nadziejg, 2e takjak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkaric6w oraz
lokalnych decydent6w i pomo2e wypelniai zadania zwi1zane z zaspokajaniem potrzeb wsp6lnot lokalnych w kontekScie art. 7 ust. I pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (D2.1J.2016.446
t1. z dnia2016.04.04)
$5) Zalyczamy niezbgdne materialy, list przewodni do Gmin, list przewodni do Szk6l, skr6t regulaminu,
w izualizac je po dw6 re k, zdjg cia z po pr ze dnic h edycj i.
Formularz zgloszeniowy online znajduje sig pod adresem URL: www.podworko.nivea.pl
W przypadku twierdz4cej odpowiedzi nanaszE petycjg wystarczy zglosii tdzial w konkursie poprzez
wypelnienie wzmiankowanego formularza online.
Warunkiem sine qua non - uczestnictwa w konkursie - jest r6wnie2 realizacjakr6tkiego filmu (3 minuty) o
tematyce zwiEzanej z naszym Konkursem (poszukujemy talent6w) oraz zamieszczenie filmu za pomoc4
rzeczonego formularza, a tak1e przekazanie Organizatorowi praw autorskich do Filmu - stosownie do
przepis6w Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D2.U.2016.666 z dnia
2016.05.16) Stosowne klauzule w tej mierze - znajduj4 sig w rzeczonym formularzu online.
Cze(c Gmin/Szkol otrzymalajuZ od Organizatora zaproszenia do konkursu oraz mailingi - co z pewno6ci4
ulatwi podjgcie decyzji i finalizacjg procedury zgloszenia.

Dla Paristwa informacjizalqczmy r6wniei kilka zdjg(z jednego z 180 rvybudowanych Plac6w Zabaw
w ramach edycji Konkursu ,,Podw6rko Nivea, w 2012,2015 i 2016 r.
Reasumuj4c, w Scislym kontekScie wczeSniejszychpytah. w trosce o pielggnacjg wartoSci rodzinnych,
wnosimy petycjg - na mocy art- 63 Konstytucji RP w zwiqzku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (D2.U.2013.267 j.t) - o rozpatrzenie moZliwo5ci powigkszenia
maj4tku lokalnej spolecznoSci o wykonane (finansowane) przezosobg trzeciE(firmg komercyjn4) Rodzinnego Miejsca Zabaw - Podw6rko Talent6w NIVEA, kt6re po oddaniu do uzytku statyby sig
wlasnoSci4 spoleczeflstw lokalnych.
Wspomniana ftrma komercyjna wykonalaby takie dzialanianon profit w ramach prowadzonych dla dobra
spolecznego program6w (szczegoly w zal}czonych materialach orazw materialach, kt6re zastaly jrz
dostarczone do JST za pomoc4 srodk6w komunikacji elektronic znej).
Budowa "Podw6rka Talent6w" - bylby calkowicie sfinansowanaprzezFirmg Nivea sp. z o.o. na obszarach
przygotowanych i przekazanych przez JST.
Jeszcze raz zaznaczamy, 2e zakup i montaZ urzqdzenjest finansowany przezFirmg NIVEA sp. z o.o. w
ramach ogloszonego Konkursu ,,Podw6rko Talent6w" - edycja 2017. Notabene, jak panstwo ,up.*n.
pamigtacie , to juZ czwarta nasza akcja tego typu.
Zaznaczamy, 2e chcemy dziala(, w pelni lege artis - zatembgdziemy wdzigczniza wszelkie uwagi dotycz4ce finalizacji przedsigwzigcia - zgodnie ze stosowanymiprzezlJrzqd,/szkolg zasadami,i
zachowaniem zasad konkurencyjno sci i wsze lkich niezbgdnych procedur.
Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podw6rko Talent6w NIVEA" jest kontynuacj4 akcji z lat ubieglych, kt6re
cieszyly sig ogromn4 popularnoSci4 wSr6d spolecznoSci lokalnych w latach ubieglych.

PodsumoⅥ 町 lc idea pOW″ SZego Zapytaniajest uwzgttdnienic pcty輌 im可 lca na cclu rozpatrzcnie
mo21iwoSci ewentualncgo wsp61nego stworzenia,nowych,bezpiecznych Rodzillnych NIli●
SC Zabaw―
"Podw6rko Talent6w NIVEA"¨ na terenie caltt Polski.

Zgodnた z Rcguhminem― poprawnie zgloszonc lokalizattc zOStan4 zaraestrowane/opublikowane na
Of輌 Jn輌 StrOnお Konkursu www.podworko.n市 ca.d
Ponownie przypominamy,2e warunkiem sinc qua non― uczestnictwa w konkursie― jest wnie2 realizatta
lm
kr6tkicgo■ lmu(3 minuty)o tcmatyce zwiaZana z naszym Konkursem(pOSZuk可 emy talent6w― ■
pokaz巧 aCy w角 otkOWe zdOlnoSci).
Po zakoiczcniu proccsu raestratti,na podstawie wynik6w glosowania zostal■ wybrane JST/Szkoけ ,w
kt6rych N市 ea sp.zo.oo Wybud両 e,,POdWOrko Talent6w"(Rodzillne NIli● sce Zabaw)
Oczywìcie zalo2cnicm programujcst pclnajawno66 i prz輌 rZystÒ6 dzialan,tak aby wszystkie czylllloSci,
poczlwszy od nini輌 szegO WniOsku,skoiczywszy na inalizatti pr● Cktu(pOWStaniu PodⅥ 6rka
Talcnt6w― dla SpolccznoSci Lokalncj/Szkoly― odbywaly si9 z pelnym poszanowaniem prawa,stOd
szczcg61o、 ve warunki konkursu publikowane sa pod adreselln、 v― .pOdurorko.nivca.pl

W razie ewcntualnych pytai co do mcrytoryki konkursu― wszelkich informatti udZiela lnfolinia
organizatora konkursu,,Podw6rko Talent6w― NIVEA"pod rlr tel.(22)699‑90‑66

§6)Wnosimy aby odpowiedtt znadowala si9 w treSci zwrotn輌
mail:rodガ nncnlbiscaの samOrzad.pl

wiadOmÒci e¨ mail,wyslan輌 pod adres c̲

7)Wnosimy o zwrotnc potwicrdzenie otrzymania niniaSzegO Wniosku na adres
§

rodJnnembiscaの salnorzad.pl

Na mocy przcpis6w Ustawy o uslugach zaufania oraz idcntyflkatti elektroniczne」

―do

niniaSZcgO Wlliosku

identyflk可 aCy

nadawcQ(
awniOna
zostala
w
w6rc9
niniaSZegO
Wniosku,kt6rego
To2samo66可
Wsp6柿 √nioskodawc9)lub WSp6批
ZahCZOnym pliku.
Rzcczony plik zostal sygnowanay kwali■ kowanym podpisem elektronicznym― dostOp poprzez bezplatne
oprogramowanie Podmiotu Certy■ k可 aCego― ipso iure przepis6w Ustawy z dnia 5 wrzènia 2016 r.o

zostal dohcZOny plik podpisany kwaliflkowanym podpisem elektronicznym―

29).
ushgach zaufania oraz identyflkatti clektrOnicznej(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09。
wnie2
z
zgodnie
z
Judykaturl‑1.I
OSK
1277/08"(...)
Nini輌 sZq WiadomoSC mo2na potraktoWaC

Wniosek wszczyna postOpowanie w sprawie,a na tym ctapie nie m巧

ljeSZCZc zastosowania przepisy KPA"

Komentarz:

Naszymi dzialaniami― staramy si9‑W miarO mo21iwòci… uczestniczyё w podnoszeniu poziomu
zaspokttania zbiorowych potrzcb Wsp61not Lokalnych,poprzez roNtt odnogncj iniastruktury―
szczeg61nòci przeznaczon輌 dla M10dzie2y,Dziccii Rodzin.

w

Art.225 Kodeksu PostOpowania Administrac力 ncgo:
"§ 1.Nikt nie mo2e by6 nara2ony najakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlo2enia skargilub
wniosku,jc2eli dzialal w granicach prawem dozwolonych.
§2.Organy paistwowc,Organyjednostck samorzOdu terytorialnego iime organy samorzadOWe Oraz
organy organizatti spolCCZnych sl obowiOzanc przeciwdziala6 hamowaniu krytykiiinnym dzialaniom
ograniczttaCym prawO do skladania skarg i wniosk6w lub dostarczania informaai― do publikatti― o
znanlionach skargi lub wniosku".

Mamy nadziq9,2e pOtrakttte PaiStWo ninittsza pety● 9‑jako dotyczlca rOら Vqu pOZiomu 2ycia

zbiorowcgo i wartoSci wymagttaCych SZCZcg61na OChrony w imi9 dobra wsp61ncgo.(wklad W rOmoJ
kultury flzyczn司 ,tCrcn6w rckrcac蒟 nyCh,etc)

niu - stosowne dossier formalne
'nioskodawca:

Efekt sp zoo
ZarzEdu: Adam Szulc
:0000059459
1 Warszawa

Poligonowa I
ital Zakladowy: 222 000,00 pln

konkursu,,Podw6rko Talent6w NIVEA"
Agency Sp. z o. o. Sp. k
Okrglna 36,
-916 Warszawa
we informacje:
ie do art. 4 ust.2 pkt. I Ustawy o petycjach (Dz.IJ.2014.l195 zdnia20l4.Og.O5) - osob4
j4ca Podmiot wnosz4cy petycjg - jest Preze s Zarzqdu Adam Szulc
do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zloaona za pomocg Srodk6w
ji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:

Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
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a^rrocomy slq do Poristwo z proporyclq wzlqcio uclziolu w Konkursle w romoch aKcll .Podw6rko

Tolent6w

XIVEA'.

I

od

lot orgonizuie okcle o wymiorze spolecznym. To wlosnie dzlgkl nlm w ostotnlch
lotoch stworrylismy iu2 180 Rodzlnnych Mielsc Zobow no terenle colel Polskl.
NIVEA Polsko

15

olbrzymle zolnteresowonie KonKursem w poprzednich lotoch sprowllo, 2e w tym roku
postonowlllsmy p6lSC l(rok dolel i stworzy€ wylqtlrowe mlelsce rozrywkl, w kt6rym clzlecl bedq
mogty nle tylko dobrze siq bowi€, ole r6wnle2 poclczos tel zobowy rozwllo€ swole lndyrrlduolne
zclolnosci.

XMf. Sklodo slg ono z trzech set<cll
kt6rych clzieci beclq mogty dboe o kondycie ffzycznq, Ksztottowoc srnrcle
umieigtnoicl ortystyczne, o tokze w przystepny spos6b poznowoe toinlld wied4y noukowei.
,,Podw6rKo Tolent6w NIVEA" to nowoczesne, zoprolektowone uzqdzenio, m.ln. plonetorlum,
kt5re pozwolo clzieciom empirycznle odkrywoc ciekowostki no temot kosmosu I roaarllo€
wyobro2niq. To toK2e szereg inspirocii m.in. tqblice muzyczne, twlster, tedtrzyk, clzlel( kt6rym

ToKq wloSnie przestrzeniq lest .Podw6rko Tclcnt6w

tolent6w

w

rodzlcom nie zobroknie pomysl6w dotyczqcych gier i zobow edukocylnych.
Tokle Podw6rko

lut nlebqwem moie

Bordzo p:osimy

o

powiodomienle

powsto6 w Poistwo okollcyl

o okcli szk5l

podstowowych oroz dom5w kultuty

znoldulqcych slQ w Pofistwo okollcy i zowolczenle o wylqtKowy swlot zobowy I edukocll, l(t6rym
dzieci bedq mogly sig clesryc lu2 w przyszlym roKu szkolnym.

Zwycigstwo

w

konkursie r:olety wylqcznie od zoongoiowonio Pofistwo oroz ins$ucii

zrzeszoiqcych dzieci uczgszczoiqce do szk6l podstowowych.

Przystqpienie do oKcii iest borclzo proste i odbywo sie no speciolnie stworzonel plotformle
internetowej podworko,niveo.pl. wystorczy w olrresie od 13 morco do 3l moio 2017 r. zgloslC udzlot
Poristwo szkoly poprzez wypelnienie internetowego formulqrzo zgloszeniowego oroz nogronie
kr5tkiego fllmu z udziotem Poftstwo uczni5w, prezentrigcego ich wyiqtkowe tolenty.

w ko2ctei szkole no pewno r6wnie2 w Poristwq ploc5wce sq dzieci, kt6re wyr62nlolq sig
wyiqtKowymi zclolnosciomi muzycznymi, ortystycznymi cz\l sportowymi. Dlotego chcerny do€ lm
mo2liwoSe wsp6lnego zoprezento\,vonlo ich umlelqtnoScl i uwlecznlenlo lch no fllmle.

Jok

lO0 noiciekowszych fllm5w weimie udziot w og6lnopolsKm glosowoniu internout6w, Kt6rzy
wyblorq 20 loKolizocii, w l(t6rych powstonie,,Podw6rKo Tolent6w NIVEA".
Zochgcomy do zopoznonio sig z regulominem konkursu dostepnym no podworko.niveo.pl

lnternetowe glosowonie no zwycigskie lokolizocie trwoe bedzie od

13

czerwco do 3l lipco, o iuz

I sierpnio doariemy sig czy Poristwo szkofic zdobyto wymorzone ,,Podw6rko Tolent5w NIVEA".

Gorqco zochqcomy do udzlolu w konKursle
o rgo
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