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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS MAŁYCH GRANTÓW COK „Dom Narodowy” „Lokalnie-Kulturalnie”

1. Informacje ogólne

Rodzaj projektu kulturalnego (warsztaty, koncert, 
wystawa, itp.)

Nazwa projektu

Termin realizacji projektu od 

Imię i nazwisko/nazwa, skład grupy (imiona i 
nazwiska lidera oraz pozostałych członków - min. 2) 

Krótki opis własnej osoby/grupy (kim jesteście, ew. 
doświadczenie w podejmowaniu podobnych 
inicjatyw, co łączy was z Cieszynem?)

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt
i kontakt z organizatorem konkursu (telefon, adres, 
e-mail, wiek)

2. Informacje o projekcie

Opis celu projektu (po co jest realizowany i z czego 
wynika potrzeba jego organizacji)

Opis realizacji proponowanego projektu i 
harmonogramu działań (napiszcie tutaj co 
dokładnie chcecie zrobić, co zorganizować, jakie 
wydarzenie, na czym ono ma polegać, 
co będzie się podczas niego działo, gdzie się 
odbędzie)



2

Opis spodziewanego efektu i rezultatów projektu

Planowana liczba osób uczestników projektu (w 
jakim wieku, udział wolontariuszy, ewentualni 
dodatkowi sponsorzy/partnerzy)

3. Informacje o budżecie

Przewidywane koszty do pokrycia w ramach projektu 

Lp. Rodzaj kosztu
(co kupujecie, za co płacicie)

Ile sztuk Cena jednej sztuki Koszt całościowy

Razem

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”.

2) dane osobowe przetwarzane będą w : 

a) w  celu  przeprowadzania  naboru  i  w  związku  z  wykonywaniem  postanowień
Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji, ogłoszenia wyników naboru,

b) w  przypadku  wyboru  projektu  również  zawarcia  i  wykonania porozumienia  
o współpracy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tej  umowy/umów przez czas jej
trwania a także dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy/umów,
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c) dane  osobowe mogą zostać  udostępnione upoważnionym pracownikom Instytucji,
administratorom systemów informatycznych,  którzy świadczą na naszą rzecz usługi
informatyczne,  podmiotom  świadczącym  na  naszą  rzecz  usługi  księgowo  –
podatkowe,

d) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

e) posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody),  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Żądania  te
można zgłaszać na adres e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby
administratora danych,

f) ma  prawo  wniesienia  skargi  do  PUODO,  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych  osobowych  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r.,

g) podanie danych osobowych jest  warunkiem zawarcia i  kontynuacji  umowy. Strona
jest  zobowiązana  do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych
będzie odmowa zawarcia lub wypowiedzenie umowy,

h) dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany”.

Oświadczenie
Oświadczam, że:

1. przyznane  środki  zostaną  wykorzystane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  W  przypadku
odstąpienia od realizacji części lub całości projektu, a także wówczas gdy przyznane
środki  wykorzystane byłyby niezgodnie  z  ich przeznaczeniem -  zobowiązuję się  do
zwrotu środków finansowych.

2. Zapoznałem/zapoznałam  się  z  regulaminem  konkursu  grantowego  “Lokalnie-
Kulturalnie”  organizowanym przez Cieszyński  Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w
Cieszynie.

3. Przedstawiony projekt nie jest częścią innego projektu dofinansowanego przez miasto
Cieszyn.

4. Wyznaczamy  do  realizacji  projektu  ............................,  któremu,  w  imieniu  grupy
udzielamy pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej  realizacji  projektu, w
przypadku wyboru projektu do dofinansowania.

Wyrażam     zgodę     /     nie     wyrażam     zgody*     na     nieodpłatne     rozpowszechnianie
mojego     wizerunku     w  związku  z  udziałem   w konkursie,  zgodnie  z  treścią  art.  81  ust.
1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.   o  prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst
jedn.: Dz. U.z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

Wyrażam na udostępnianie  mojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika Konkursu
na    stronie    Organizatora    www.domnarodowy.pl oraz  stronie  społecznościowej
Organizatora https://pl-pl.facebook.com/cok.cieszyn/ 

https://pl-pl.facebook.com/cok.cieszyn/
http://www.domnarodowy.pl/
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Podpisanie  karty  zgłoszeniowej  jest  równoznaczne  z  zapoznaniem się  i  zaakceptowaniem
treści Regulaminu  Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora konkursu.

* niepotrzebne skreślić

……………………………………..                                                                             ..……...…………………………………….. ………………..
      miejscowość, data                                                                                     czytelny podpis wszystkich członków grupy


