Załącznik nr 1 do Regulaminu TBK

…………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy

Tychy .…………….………………….
data wpływu (wypełnia pracownik MCK)

…………………………………
numer kontaktowy
…………………………………
adres e-mail
…………………………………
…………………………………
adres do korespondencji

WNIOSEK NA ORGANIZACJĘ PROJEKTU KULTURALNEGO
w ramach programu TYSKI BANK KULTURY
(prosimy o wypełnienie wniosku komputerowo lub pismem drukowanym)
1. WNIOSKODAWCA (POMYSŁODAWCA PROJEKTU)
Napisz coś o sobie:

2. TYTUŁ PROJEKTU

3. OPIS PROJETKU
Rodzaj projektu:
(możliwość wielokrotnego wyboru)

□ kulturalny □ artystyczny □ rekreacyjny □ edukacyjny □ turystyczny □ inny (jaki?)

Jaką formę będzie miał projekt?
□ warsztaty □ happening □ wystawa □ koncert □ występ artystyczny □ spektakl □ inne
(jakie?)

Charakterystyka projektu:
(uwzględnij odpowiedzi na poniższe pytania)
Jak go sobie wyobrażasz?
Na czym będzie polegać?
Jakie planujesz działania?
Kto będzie zaangażowany w realizację działań?
Jeśli chcesz zaprosić ekspertów, to kogo i dlaczego te konkretne osoby?
W jakim terminie chcesz zrealizować projekt?
Czy będzie to wydarzenie jednorazowe czy cykl wydarzeń/spotkań/warsztatów?
Jak wyobrażasz sobie promocję projektu?
Czy projekt zakłada powstanie materialnego wytworu takiego jak: publikacja, instalacja, ekspozycja,
obraz etc.? Jeśli tak to jakie?
*Jeśli jest to projekt oparty o sztuki wizualne zamieść w tym polu lub dołącz jako załącznik do
niniejszego wniosku projekt graficzny/zdjęcia/szkice/elementy portfolio.

4. GRUPA DOCELOWA
Postaraj się scharakteryzować odbiorców/uczestników Twojego projektu. Napisz, do kogo
skierowany jest ten projekt i dlaczego do tych osób? Podaj przewidywaną liczbę
odbiorców/uczestników.

5. CEL PROJEKTU
Wskaż główny cel projektu, a także precyzyjnie określ jego cele szczegółowe.

6. HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
DATA
RODZAJ DZIAŁANIA

7. KOSZTORYS PROJEKTU
UWAGA: WSZYSTKIE KWOTY PODAWANE W KOSZTORYSIE MUSZĄ BYĆ KWOTAMI BRUTTO.

*Określ w punktach, na co będzie potrzebne dofinansowanie – postaraj się też podać
kwoty zgodne z cenami rynkowymi.
lp.
1.

nazwa
KOSZTY MATERIAŁÓW

2.

KOSZTY ORGANIZACYNE

3.

KOSZT USŁUG

4.

KOSZT UDZIAŁU
EKSPERTÓW

5.

INNE

ilość

koszt
jednostkowy

koszt łączny

SUMA
KOSZTÓW:

Oświadczenie

□ Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kwalifikacji i udziału w projekcie,
w tym do ich rozpowszechniania i udostępniania oraz podawania do wiadomości
publicznej po zakwalifikowaniu mnie do udziału w programie Tyski Bank Kultury.

□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu Programu Tyski Bank
Kultury dostępnego na stronie: www.kultura.tychy.pl.

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie dostarczonego materiału
promocyjnego na potrzeby związane z jego promocją przez MCK. W szczególności
wyrażam zgodę na wykorzystanie materiału promocyjnego poprzez zamieszczanie go
i jego publiczne rozpowszechnianie w Internecie w tym w mediach własnych MCK.

□ Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym
informacje są prawdziwe.
*Udział osoby nieletniej wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych i stanowi
załącznik do niniejszego wniosku (dostępny do pobrania na stronie kultura.tychy.pl).

……….…………………
(data i czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie
RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach z siedzibą
przy ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy;
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mailowego: iod@mck.tychy.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w tym dokonania
wynikających z niego rozliczeń w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, które są uprawnione do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów (np.
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy lub podmiot świadczący obsługę prawną);
5. Udostępnione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji Projektu,
a następnie będą archiwizowane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy
prawa, po czym zostaną zbrakowane;
7. Uczestnikom Programu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania danych
osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników konkursu
oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa;
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest
dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem wniosku lub niepodpisaniem
umowy;
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

