
FORMULARZ ZGŁOSZENIA POMYSŁU W RAMACH 
PROJEKTU „Chełmek, kierunek kultura – nowe spojrzenie"

Nazwa zgłaszanego pomysłu
"Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała"
  

Podaj miejsce realizacji pomysłu (np. Chełmek, adres) 
Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenie miejscowości Chełmek.

Podaj adresatów pomysłu
Podaj kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój pomysł. Czy jest to pomysł lokalny i w jaki sposób odpowiada 
na potrzeby mieszkańców danej dzielnicy lub całego Chełmka.



Podaj termin realizacji projektu

Inicjatywy muszą być zrealizowane w okresie od 19 sierpnia do 12 listopada 2019 r.

Kwota realizacji pomysłu
Oszacuj koszt realizacji pomysłu i napisz co się na niego składa. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują 
dane działania, nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonasz z 
pracownikami MOKSIR, którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej 
weryfikacji, kwota może ulec zmianie.

Opis zadania
Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie przedstawisz 
swój pomysł, wspólnie będziemy mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób realizacji. Uzasadnij potrzebę 
realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla lokalnej społeczności.



Dane osoby zgłaszającej/osób zgłaszających pomysł 
Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli 
się z Tobą szybko skontaktować."

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu. 
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku, adres do korespondencji 32 – 660 Chelmek, pl.  Kilińskiego 3 (administrator 
danych) w następujących celach: (1) W celu weryfikacji i identyfikacji nadesłanych zgłoszeń oraz 
ewentualnego kontaktu w przypadku źle wypełnionego formularza, zgodnie z informacją zawartą w 
wypełnionej ankiecie; podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO; (2) w celu publicznego poddania pod 
głosowanie nadesłanych zgłoszeń, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Podanie przez Pana/Pani 
danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wysłanie zgłoszenia pomysłu ani 
poddanie go pod publiczne głosowanie. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania można zgłaszać na adres korespondencyjny: 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku,  32 – 660 Chełmek, pl.  Kilińskiego 3 
(administrator danych). Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.


