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Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (wzór) 
(Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie) 

 
 

I. Informacje o uczestniku 

1.  Imię i nazwisko   

2. Telefon kontaktowy  

3. Adres e-mail  

4. 
Nazwa podmiotu, z 
którym związany jest  
uczestnik konkursu * 

 

5. 
Adres podmiotu, z którym 
związany jest uczestnik 
konkursu * 

 

II. Informacje o partnerze uczestnika konkursu 

1. Imię i nazwisko partnera  

2. Związany z: instytucja NGO 
działacz 

niezależny 
 

3. Związany z sektorem: kultura oświata 
 

III. Informacje o projekcie z zakresu animacji i edukacji kulturowej 

1. Nazwa projektu  

2. 
Koncepcja projektu 
(szczegółowy opis) 

 

3. Miejsce realizacji projektu  

4. 
Czas realizacji projektu 
(data rozpoczęcia i 
zakończenia) 

 

5. Cele projektu   

6. 
Przewidywane rezultaty 
projektu 

 

7. Harmonogram projektu  
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8. Kosztorys projektu  

Lp. Nazwa kosztu Wartość 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Razem  
 

9. 

Charakterystyka rodzaju 
współpracy między 
uczestnikiem konkursu 
a jego 
partnerem/partnerami 
podczas realizacji projektu 

 

10. 
Charakterystyka 
uczestników projektu 

 

11. 

Uzasadnienie potrzeb 
realizacji projektu (na jakie 
problemy i/lub potrzeby 
odpowiada projekt?) 

 

12. 

Klauzula informacyjna 
 
Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą w 
Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź. 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pani Sylwia Tokarska, tel. 797-326-200, 
adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl 
3. Pańskie/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania 
Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu 
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie, a po tym czasie przez okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa. 
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 
5. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pańskich/Pani danych 
dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 
6. Pańskie/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
7. Pańskie/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 
8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody. 
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9. Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały 
profilowaniu. 
 

13. 

Zgoda uczestnika konkursu 
 
1. Deklaruję mój udział w Konkursie na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie, 
realizowanym przez Łódzki Dom Kultury w okresie wrzesień-październik 2019 r. 
2. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu 
edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie i w 
pełni go akceptuję. 
3. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe. 
4. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie na realizację przedsięwzięć z zakresu 
edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie, 
realizowanym przez Łódzki Dom Kultury w okresie wrzesień-październik 2019 r. 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzki Dom Kultury 
z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, na potrzeby Konkursu na realizację 
przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 
2019-2021 woj. łódzkie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
6. Wyrażam zgodę na dysponowanie przez Łódzki Dom Kultury materiałami z moim 
udziałem, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów 
filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest mój wizerunek. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem 
dowolnego medium, w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie, w celach 
popularyzacji ww. konkursu i działalności Łódzkiego Domu Kultury. 
7. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem 
każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich  
w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 
8. Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych. 
 

14. Miejsce i data 
 
 

 
* nie ma obowiązku wypełniania w sytuacji, gdy uczestnik jest niezależnie działającym 
animatorem kultury 
 


