
1. Adres e-mail *

Moje dane

2.

Formularz zgłoszeniowy do programu Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk
Zgłoszenie inicjatywy do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk realizowanego w 
ramach Programu Bardzo Młoda 2019-2021 Kultura Narodowego Centrum Kultury przez Ośrodek 
Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2020 r. o godz. 23.59. Zgłoszenia nadesłane po tym 
terminie nie zostaną uwzględnione.
Wypełnione zgłoszenie po wysłaniu formularza trafi na adres e-mail lidera zespołu wskazany w 
pierwszym kroku formularza. Otrzymaną wiadomość e-mail należy wydrukować i podpisać (wszyscy 
członkowie zespołu). Podpisane zgłoszenie wraz z preliminarzem należy złożyć osobiście, wysłać na 
adres Ośrodka Działań Artystycznych "Firlej" we Wrocławiu - ul. Grabiszyńska 56 lub zeskanować i 
wysłać emailem na adres: firlej@firlej.wroc.pl - w terminie do 1 lipca 2020 r. do godz. 14.00.
Uwaga w związku z epidemią Covid-19 terminy i sposób realizacji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-
2020 - Dolny Śląsk mogą ulec zmianie! 
*Wymagane

Imię i nazwisko *
Tu wpisz swoje imię i nazwisko

mailto:firlej@firlej.wroc.pl


3.

4.

5.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Kobieta

Mężczyzna

6.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Kultury

Edukacji

7.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

Ja i mój pomysł

8.

Adres zamieszkania *

Telefon kontaktowy *

Płeć *

Reprezentuję sektor *
Możesz wybrać jedną lub dwie odpowiedzi.

Brałem udział w programie Bardzo Młoda Kultura w latach 2016-2019 *

Nazwa inicjatywy *



9.

10.

11.

12.

Kim jestem? *
Napisz krótko o tym, czym się zajmujesz na co dzień i jakie są Twoje związki z sektorem kultury lub edukacji. /maks.
1000 znaków ze spacjami/

Mój pomysł *
Opisz swój pomysł na inicjatywę z zakresu edukacji kulturowej, którą chcesz zrealizować wspólnie z osobami
reprezentującymi środowiska oświaty, kultury lub organizacji pozarządowych. Napisz konkretnie co chcesz zrobić.
Pamiętaj, że Twój pomysł mysi być zgodny z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Przy ocenie
weźmiemy uwagę m. in. oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny Twojej inicjatywy, lokalność i
oddolność, zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. /maks. 2200 znaków ze spacjami/

Odbiorcy mojego pomysłu *
Napisz krótko do kogo skierowany jest Twój pomysł i w jaki sposób odpowiada on na potrzeby wskazanych przez
Ciebie odbiorców? Zwróć uwagę na odbiorców bezpośrednich i pośrednich. /maks. 1200 znaków ze spacjami/

Tworzenie partnerstwa między sektorami kultury i edukacji *
Napisz krótko w jaki sposób Twoja inicjatywa będzie sprzyjać budowaniu więzi pomiędzy środowiskiem kultury i
środowiskiem edukacji? /maks. 1200 znaków ze spacjami/



Mój
zespół

Kto wchodzi w skład Twojego zespołu? Łącznie z Tobą powinny to być trzy osoby. Obowiązkowo w 
skład zespołu musi wchodzić min. jeden reprezentant środowiska kultury oraz min. jeden reprezentant 
środowiska oświaty. Pożądany jest również jeden reprezentant organizacji pozarządowej lub grupy 
nieformalnej działającej w obszarze kultury. Poniżej wpisz imię i nazwisko członka Twojego zespołu 
reprezentującego sektor kultury lub oświaty. 

13.

14.

15.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Kultury

Oświaty

16.

17.

Drugi członek mojego zespołu *
Tu wpisz imię i nazwisko drugiego członka Twojego zespołu

Adres zamieszkania *

Ten członek zespołu reprezentuje środowisko *

Trzeci członek mojego zespołu
Tu wpisz imię i nazwisko trzeciego członka Twojego zespołu

Adres zamieszkania *



Instytucja,
która
mnie
wspiera

Poniżej wpisz dane instytucji, z którą będziesz współpracować przy realizacji swojej inicjatywy i 
być może z zasobów której będziesz korzystać (np. z sal, sprzętu itp). Może to być w 
szczególności lokalna instytucja kultury, szkoła lub organizacja pozarządowa.

18.

19.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Instytucja kultury

Placówka oświatowa

Organizacja pozarządowa

Inna

20.

21.

22.

23.

Budżet
mojej
inicjatywy

W tej części opisz wydatki, jakie musisz ponieść, żeby zrealizować swoją inicjatywę. Pamiętaj, że 
wsparcie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 nie może przekroczyć 10.000 zł. 
Jeśli planujesz wyższe koszty realizacji inicjatywy musisz zapewnić sobie inne źródła 
finansowania.

Nazwa instytucji *
Tu wpisz nazwę instytucji wspierającej.

Rodzaj instytucji *
Zaznacz rodzaj instytucji.

Adres instytucji *

Telefon *

Adres e-mail

Strona www



24.

25.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

OK!

Akceptacja
regulaminu

Akceptacja regulaminu jest konieczna dla wzięcia udziału w naborze. Regulamin jest dostępny 
pod linkiem - https://drive.google.com/file/d/1b3UdgNu36DK46a6rMkWG7STvHRUCUnQ3/view?
usp=sharing 

26.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

27.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Napisz na co potrzebujesz pieniądze? *
Opisz jakie wydatki musisz ponieść, żeby zrealizować swoją inicjatywę. W tym miejscu nie musisz podawać kwot -
umieścisz je w preliminarzu w kolejnym kroku.

Wyślij preliminarz Twojej inicjatywy *
Wyślij preliminarz, czyli budżet swojej inicjatywy sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym. Wzór preliminarza możesz
pobrać tu: https://drive.google.com/open?id=1DQRI5AW457J_7OhANRVecZCfyxe2uqbH Nie otwieraj go w
dokumentach Google tylko ściągnij na dysk swojego komputera! Po wypełnieniu prześlij go na adres:
pawel.ryszard.kaminski@gmail.com. W tytule wiadomości wpisz : "Preliminarz inicjatywy - [tu wpisz nazwę
inicjatywy]"

Akceptuję regulamin programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk *

Zapoznałem się akceptuję treść wzoru umowy z uczestnikami. Wzór jest dostępny pod
adresem: https://drive.google.com/file/d/1zaPJuNfaeJ3gPfoTT0umPFCpa7OrLxiL/view?
usp=sharing *

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1b3UdgNu36DK46a6rMkWG7STvHRUCUnQ3/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1587725454668000&usg=AFQjCNHhdWUXicIIEjle59Si-RoZKuV1KA
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1DQRI5AW457J_7OhANRVecZCfyxe2uqbH&sa=D&ust=1587725454667000&usg=AFQjCNGsa33Wzk8WghMvkcVaq_L2S1NKJA
mailto:pawel.ryszard.kaminski@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1zaPJuNfaeJ3gPfoTT0umPFCpa7OrLxiL/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1587725454668000&usg=AFQjCNFj8TJ8G3P7sOwqA_MpqOxVAEAGCg


28.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

29.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

30.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

31.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

32.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Zobowiązuje się do udziału – w przypadku pozytywnego wyniku naboru – w szkoleniu w
dniach 26-28.08.2020 r. w Srebrnej Górze (Powiat Ząbkowicki) *
Wzięcie udziału w szkoleniu jest obowiązkowe dla osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zobowiązuje się do udziału – w przypadku pozytywnego wyniku naboru – w
Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej, które odbędzie się w listopadzie 2020 r. *
Wzięcie udziału w szkoleniu jest obowiązkowe dla osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W dniu wysłania zgłoszenia jestem osobą pełnoletnią *
Osoba wypełniająca zgłoszenie - lider zespołu - musi być osobą pełnoletnią. Dopuszczalny jest udział w zespole
osób niepełnoletnich - za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

Mieszkam na Dolnym Śląsku *

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych *



33.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

34.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

35.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

36.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

37.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Czytelne podpisy członków zespołu

Zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby kampanii promocyjnych
programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. *

Potwierdzam, że zapoznałem się informacją na temat administratora danych osobowych,
celu ich przetwarzania, odbiorców danych oraz praw, które mi w związku z tym
przysługują *
Informacja dostępna jest pod adresem: https://sites.google.com/view/bmk-rodo/

Potwierdzam, że zapoznałem się informacją na temat administratora danych osobowych,
celu ich przetwarzania, odbiorców danych oraz praw, które mi w związku z tym
przysługują *
Informacja dostępna jest pod adresem: https://sites.google.com/view/bmk-rodo/

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych *

Przyjmuję do wiadomości, że w związku z epidemią COVID-19 terminy i sposób realizacji
programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk mogą ulec zmianie. *

https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/view/bmk-rodo/&sa=D&ust=1587725454671000&usg=AFQjCNHdWvkQsvEJdyIWuoQTw8vckIwq3A
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/view/bmk-rodo/&sa=D&ust=1587725454672000&usg=AFQjCNEYZBw4lYUxpWA-O4G9MU7TS71Sew


Lider zespołu ..........................................................

Drugi członek zespołu ..........................................................

Trzeci członek zespołu ..........................................................

Uwaga!
Wypełnione zgłoszenie po wysłaniu formularza trafi na adres e-mail lidera zespołu wskazany w pierwszym kroku 
formularza. Otrzymaną wiadomość e-mail należy wydrukować i podpisać (wszyscy członkowie zespołu). Podpisane 
zgłoszenie wraz z preliminarzem należy złożyć osobiście, wysłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych "Firlej" we 
Wrocławiu - ul. Grabiszyńska 56 lub zeskanować i wysłać emailem na adres: firlej@firlej.wroc.pl - w terminie do 15 kwietnia 
2020 r. do godz. 14.00.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

 Formularze

mailto:firlej@firlej.wroc.pl
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

