ZalEczniknr

Pieczqd Instytucji ( Wnioskodawcy

2

)

do LDK

WNIOSEK
sKLAbA.Ny z zwtAzKu

z

NAB2REM NA wspOLoRGANtzAcJE pRoJEKT0w KULTURALNYOH zwAzANYcH z oBcHoDAMI
ROKU MONIUSZKI W WOJEW'DZTWIE L6DZKIM W 2019

N

(nazwa projektu)

(dzialanie)*

nalezy podkre6li6 JEDNO DzlAtANlE i JEDEN

ryP DzlAtANlA

DZIAT.ANIE I
Wyd a rze

n ia a

riy stycz

n

e

ty p u :

festiwale, przeglqdy, konkursy, koncerty, warsztaty, wystawy, spektakle (katalog typ6w
zamknigty).
DZIAT-ANIE II

Edukacja kultu raln a typu

:

zajqcia animacyjne, zajQcia amatorskiego ruchu artystycznego (katalog typ6w zadah zamkniqty).

Termin realizacji:

Od

...

.. ,..

do

..

.,.. 2019 roku

Calkowity koszt realizacji projektu.,.,,.,.........
zl,tJ. ........ % calkowitego kosztu realizacji projektu jaki ponosit-DK

zl,tj. ........ % calkowitego kosztu realizacji projektu jaki ponosi Instytucja

zadaFt

l. INFORMACJE O TNSTYTUCJT (WNTOSKODAWCY):
1. Pelna naz\ra

idane kontaktowe Instytucji (wnioskodawcy):

Nazwa:

2,

NIP, REGON, NAZWA

BANKU I NUMER KONTA BANKOWEGO Instytucji (wnioskodawcy)

NIP

REGON
NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Numerwpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora
Numer

RlK..

...prowadzony przez

4 Naa,viska i imiona oraz funkcje (stanowiska) os6b upowa2nionych do reprezentowania Instytucji

w

kontaktach zewngtrznych i posiadajqcych zdolno66
finansowych w imieniu Instytucji.

do

podejmowania zobowiqzafr

5. Osoba/y zajmujqcale siQ realizacjq projektu (upowaznione

do

skladania

i uzupelnieh w sprawach:

6.

a)

merytorycznych(imig i nazwisko oraz e-mail i nr telefonu kontaktowego)

b)

finansowych (imiq i nazwisko oraz e-mail i nr telefonu kontaktowego)

Wnioskodawca jest/nie jest" platnikiem VAT. niepotrzebne skreSlic

II, OPIS PROJEKTU

1. Nazwa

2. Miejsce realizaqi

wyjaSniefr

3, Adresaci

4. Cele projektu

-

maksymalnie 500 znakow

5. Zakladane do osiqgniqcia wskazniki realizacji projektu
Jednostka
miarv

Wska2nik

Lp.
1

Liczba wydarzeh kulturalnych w ramach projektu

z

Liczba uczestn kow projektu

llo56

i

Liczba partner6w, pozaLbdzkim Domem Kultury
Liczba realizator6w projektu

4

lnne*
*wskaZniki zwiqzane z konkretnym projektem, okreSlone przez wnioskodawcq

6. Szczegolowy opis realizacji projektu, ze szczegSlnym uwzglgdnieniem scenariusza imprezy lub
innego przedsigwzigcia finalowego:

-

maksymalnie 1800 znak6w (1 strona)

7. Harmonogram realizaqi projektu wraz z przewidywanym terminem realizacji imprezy finalowej
oraz zakoficzenia projektu
Lp.

Poszczeg6lne dzialania w ramach realizacji projektu

Termin realizacji (je6li
nie jest znana
dokladna data proszg
wskaza6 miesiac)

Dzief zakof czenia zadania:

8. Do6wiadczenie os6b zaanga2owanych merytorycznie w realizacjq projektu

9. Wykaz partner6w projektu

10, Przewidywany plan promocji projektu

- w tym promocjq

imprezy finalowej

III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTOW REALIZACJI PROJEKTU

UWAGA: je6li dla Instytucji (wnioskodawcy) podatek VAT jest kosztem odzyskiwanym,
ceny w kosztorysach muszq by6 kwotami netto.
Lp,

Rodzaj koszt6w'
(zgodnie z wnioskiem)

Udzial finansowy (w zl, gr)

Warto56

projektu
og6lem
(w zl, gr)

L6dzkiego
Domu
Kultury

Instytucji

fnnych 2r6deN*

I
2^

3.

4.
5.

Razem
*wplywy, np. przychody (z bilet6w, ze sprzedaZy katalog6w), sponsoring

kwotv nale2v wpisa6 z dokfadno5cia do dw6ch mieisc po przecinku
Uwagi mogqce miee znaczenie przy ocenie kosztorysu

rv" syNTETyczNy oprs DzrAr.ALNoscr rNSTyrucJr (wNrosKoDAWcy)
1. Najwazniejsze elementy dotychczasowej dzialalno5ci Instytucji

- zadania wiodqce w 2018 roku:

O5wiadczam / o5wiad czamy, 2e:

1. Wszystkie podane
i faktycznym

2. Wyra2am zgodq

we wniosku

na

informacje

sq zgodne

z

aktualnym stanem prawnym

przetwarzanie danych osobowych zawartych

we Wniosku na

wsp6lorganizaqg projekt6w kulturalnych na terenie wojewodztwa l6dzkiego, przez t-odzki Dom
Kultury w t-odzi z siedzibq pod adresem ul, Traugutta 18, 90-113 L6d2 dla celu naboru
wnioskow zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

,'\
(\---->''(\4

\

Na podstawie o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych informujq, 2e:

1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: t-6dzki Dom Kultury

w t-odzi z siedzibq

pod

adresem ul. Traugutta 18, 90-113 t-6d2.

2.

WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych Pani Sylwia Tokarska, tel: 797-326-200, adres e-mail
s.tokarska@ldk; lodz. pl

3.
4.

Twoje dane osobowe bqdq przez nas przetwarzane od dnia zlolenia wniosku do 15.10.2019

r.

Masz prawo dostgpu do treSci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a takZe prawo do cofnigcia
zgody na ich przetwarzanie.

5.

Przysluguje Ci r6wniez prawo do wniesienia skargi do prezesa urzqdu Ochrony Danych Osobowych,
z naruszeniem przepis6w og6lnego
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych.

jezeli uznasz, 2e przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest

6.

Twoje dane bgdq udostgpniane

na stronach: WwW,ldK.lpdz,pl, W.ww..!:eqiqnKultlrrv,pl oraz

vwv_w.lodzKje.pl

7.

Twoje dane osobowe .bgdq przetwarzane na podstawie Twojej zgody art.

6 ust. 1 lit. a

Rozporzqdzenia.

8.

.Podanie

Twoich danych jest calkowicie dobrowolne / wynika zwyraZonejzgody.

(pieczqtka i podpis osoby upowa2nionej lub podpisy os6b upowa2nionych
do reprezentowania Instytucjiw kontaktach zewngtznych i posiadajqcych zdolno56
do podejmowania zobowiqzafi finansowych w imieniu Instytucji)
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5

