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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  „Kultura miejsca – ukryte talenty” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

1. Dane osoby biorącej udział w Konkursie: 

a) Imię i nazwisko:................................................................................................ 

b) Adres zamieszkania: ........................................................................................ 

c) Numer telefonu : ............................................................................................... 

d) Adres e-mail:..................................................................................................... 

 

2. Zadanie konkursowe. 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu opisu pomysłu na projekt, który zostanie zrealizowany  

w ramach pobytu stypendialnego. Pomysł powinien zawierać w szczególności zwięzły opis celu oraz 

metod jego osiągnięcia. Maksymalna objętość to 1 strona A4. 

 

3. Istota projektu realizowanego w ramach stypendium twórczego 

 

Istotą projektu realizowanego w ramach pobytu jest stworzenie narracji, opowiedzenie historii  

o kulturze miejsca Kazimierza Dolnego poprzez formę plastyczną lub esej. „Miejsce” rozumiemy 

możliwie szeroko; może to być przedstawienie problemu społecznego, lokalnego, ale także ujęcie 

metaforyczne czy wręcz abstrakcyjne. Istotą jest krytyczna refleksja dotycząca różnych wymiarów 

przestrzeni – społecznego, historycznego, kulturowego, wspólnotowego itp. 

 

Sposób prezentacji zależy od wybranej konwencji projektu (do wyboru):  

- w przypadku eseju - maksymalnie 0,5 arkusza wydawniczego przy czcionce Times 12 i odstępie 

pojedynczym 

lub 

- w przypadku projektów plastycznych – dokumentacja fotograficzna projektu – maksymalnie 10 

fotografii (wielkość pojedynczych odbitek/wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. 

Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv). 

Rozwiązanie zadania proszę dołączyć jako plik bez wskazania autorstwa. Plik proszę zatytułować: 

„konkurs_ukryte_talenty” 

 

1. Potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu „Kultura miejsca –– ukryte talenty” 

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie ich 

na potrzeby Konkursu przez Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). 

 

 

...................................................................................................... 

(czytelny podpis osoby biorącej udział w Konkursie) 

 

.................................................................................................... 

(miejscowość i data) 

 

Formularz wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego należy złożyć w terminie od 16 maja do  

30 maja 2017 roku (decyduje data wpływu) w dwóch wersjach: 

- w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres: kultura.wizualna@asp.waw.pl; 

- w wersji papierowej w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną, ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 37 w Warszawie, w godzinach pracy Dziekanatu (informacje dostępne na stronie 

internetowej: http://wzkw.asp.waw.pl/). 


