WSPÓŁORGANIZACJA
WYDARZEŃ KULTURALNYCH
I SPOŁECZNYCH 2020
Zapraszamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach. Chcemy dobrze
zaplanować wydatki na rok 2020 I dlatego potrzebujemy informacji od Państwa jakie wydarzenia
chcielibyście realizować w następnym roku. Na wypełnione formularze czekamy do 31 października 2019 r. Po
zebraniu formularzy i ich analizie, poinformujemy o możliwości wsparcia w ramach posiadanych środków
finansowych, technicznych i organizacyjnych.
Waldemar Pietrzak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach

FORMULARZ INICJATYWY
PODSTAWOWE INFORMACJE O POMYSŁODAWCY I INICJATYWIE
1.

NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, GRUPY, ZESPOŁU:

2.

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ:

3.

TELEFON KONTAKTOWY I ADRES E-MAIL:

4.

NAZWA INICJATYWY:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

CO ZROBIMY?
DLACZEGO ZROBIMY?

Tworząc opis inicjatywy prosimy podać następujące informacje:
1. Co się wydarzy w ramach inicjatywy?
2.. W jaki sposób planowana inicjatywa wpłynie na wzbogacenie życia kulturalnego w Gminie Pilchowice?

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach mieszczącego się
w Wilczy, ul. Karola Miarki 123. Możliwe jest także przesłanie skanu drogą elektroniczną na adres gok@pilchowice.pl.

Z KIM ZROBIMY?
DLA KOGO ZROBIMY?
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Tworząc opis spróbuj odpowiedzieć na pytania:
1. W jakim stopniu i w jaki sposób inicjatywa zaangażuje mieszkańców w działania? Do kogo jest skierowana?
2. Z kim zostanie nawiązana współpraca w ramach realizacji inicjatywy? (osoby prywatne, artyści, sąsiedzi, grupy
nieformalne, instytucje, stowarzyszenia, mieszkańcy ulicy, itp.)

WSPÓŁPRACA
Z GOK

JAKIEGO WSPARCIA
FINANSOWEGO
OCZEKUJEMY?

KIEDY ZROBIMY?

Tworząc opis spróbuj odpowiedzieć na pytania:
1. Kiedy inicjatywa będzie realizowana?
2. Czy wskazana inicjatywa nie pokrywa się z innymi wydarzeniami w Gminie Pilchowice?

Określ koszty, które mógłby ponieść Gminny Ośrodek Kultury.
Pamiętaj, że: Wydatki muszą być podane w kwotach brutto (np. uwzględniają VAT i inne podatki)

Tworząc opis spróbuj odpowiedzieć na pytania:
1. Jakiego wsparcia oczekujesz ze strony GOK-u w Pilchowicach? (sale, nagłośnienie, wsparcie merytoryczne, inne –
jakie?)

PAMIĘTAJ! W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI – SKONSULTUJ SIĘ!
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach tel. 503-978-654, e-mail kultura.gok@pilchowice.pl
Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach mieszczącego się
w Wilczy, ul. Karola Miarki 123. Możliwe jest także przesłanie skanu drogą elektroniczną na adres gok@pilchowice.pl.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach z siedzibą w Wilczy, ul.
Karola Miarki 123, kod pocztowy 44-189, adres e-mail: gok@pilchowice.pl, tel. 503-978-654.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO w związku
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej
jednostki.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania
jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich
przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w naborze inicjatyw do współorganizacji
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 2020 roku.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami ……………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis osoby
której dane osobowe będą przetwarzane)

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach mieszczącego się
w Wilczy, ul. Karola Miarki 123. Możliwe jest także przesłanie skanu drogą elektroniczną na adres gok@pilchowice.pl.

