KARTA LOKALNEJ INICJATYWY

KARTA LOKALNEJ INICJATYWY to formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie mikrograntowym „Kulturalne Wydobycie”
na najciekawsze inicjatywy kulturalne dotyczące spędzania czasu wolnego w gminie Suszec.
Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU! Wniosek POWINIEN zostad
wypełniony komputerowo / na maszynie do pisania, w ostateczności ręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI.
W razie problemów z wypełnieniem tej karty albo pytao dotyczących konkursu „Kulturalne Wydobycie” prosimy o kontakt
z biurem Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu: tel.: 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl. Zapraszamy
także na spotkanie informacyjne 4 lutego 2019 r., o godz. 18:00.
Wnioski należy dostarczyd do Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec) do 4 marca 2019 roku.
W razie przesyłania wniosków pocztą decyduje data wpływu, a nie data nadania.
Uwaga! Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich pól! Tylko kompletne wnioski wezmą udział w konkursie.
Dziękujemy!

PODSTAWOWE INFORMACJE
1.

IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZATORA INICJATYWY:

2.

TELEFON KONTAKTOWY:

3.

E-MAIL:

4.

NAZWA INICJATYWY:

5 PKT

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

CO ROBIMY?
DLACZEGO ROBIMY?

Tworząc opis spróbuj zawrzeć następujące informacje:
1. Opisać krótko inicjatywę.
2. Co się wydarzy w ramach inicjatywy?
3. Czy jest coś, co chciałbyś zmienić dzięki realizacji tej inicjatywy?

15 PKT

20 PKT

Zbuduj prosty terminarz inicjatywy, próbując jednocześnie określić koszty, które
muszą zostać poniesione.
Pamiętaj, że:
1. Inicjatywy mogą być realizowane od 25 marca do 30 listopada 2019 r.
2. Masz do dyspozycji maksymalnie 5 000 zł na jedną inicjatywę, przy czym będziemy
preferować wybór większej ilości wniosków, więc dobrze przemyśl potrzebny Ci
budżet.

10 PKT

KIEDY ROBIMY?
ZA ILE ROBIMY?

Z KIM ROBIMY?
DLA KOGO ROBIMY?

Tworząc opis spróbuj odpowiedzieć na pytania:
1. Kto i w jaki sposób skorzysta dzięki realizacji inicjatywy? Tylko jej uczestnicy, czy
szersza grupa osób? Kto?
2. Z kim zostanie nawiązana współpraca w ramach realizacji inicjatywy? (osoby
prywatne, artyści, sąsiedzi, grupy nieformalne, instytucje, stowarzyszenia, mieszkańcy
ulicy, osiedla itp.)

WSPÓŁPRACA
Z GOK SUSZEC

Tworząc opis spróbuj odpowiedzieć na pytania:
1. Jakie masz oczekiwania wobec wsparcia ze strony GOK Suszec?

PUNKTACJA:

l.p.

Pozycja

PUNKTY
PUNKTY
PRZYZNANE MAKSYMALNE

1.

Nazwa inicjatywy

5

2.

Co robimy? Dlaczego robimy?

15

3.

Z kim robimy? Dla kogo robimy?

20

4.

Kiedy robimy? Za ile robimy?

10
SUMA

50

PAMIĘTAJ! W RAZIE PY TAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI – SKONSULTUJ SIĘ!

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU KONKURSOWEGO – KARTY LOKALNEGO PROJEKTU

[ ] Wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i dokumentujących
działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
..........................................................................................
(miejscowość, data, podpis)
[ ] Wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę/-y na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, w celu przesyłania mi informacji o działalności i ofercie Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu. Podanie danych w celach przesłania informacji jest dobrowolne, a klient ma prawo dostępu do
treści swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.

..........................................................................................
(miejscowość, data, podpis)

- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy
Ogrodowej 22
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez
okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr
1375 z dnia 16.09.2002 r.
- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów konkursu i
ewentualnego dostarczenia nagrody.

