
Formularz zgłoszeniowy
do  nagrody Pro bono Poloniae

na udokumentowanie dorobku artystycznego promującego kulturę polską
dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

1.    Wybór kategorii (należy wybrać jedną kategorię):

2.   Dane kandydata do nagrody:

Nazwa organizacji, chóru, zespołu

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Osoba reprezentująca (imię i nazwisko)

Adres

Telefon

E-mail



3.    Szczegółowy opis zadania zrealizowanego:
        koncertu / widowiska / spektaklu / wystawy / innego / *
        w terminie 1 stycznia  2019 - 31 sierpnia 2020 r. stanowiących podstawę do ubiegania się o  
        Nagrodę (nie mniej niż 1500 znaków)



4.    Krótka charakterystyka odbiorców projektu (do kogo skierowany był projekt):

5.    Liczba odbiorców:

6.    Ilość odbiorców w wieku do 30 roku życia:

8.    Ilość wolontariuszy zaangażowanych do organizacji wydarzenia oraz opis przydzielonych 
        im funkcji:

7.    Zapowiedzi wydarzenia i relacje w mediach:



9.    Współpraca ze związkami i organizacjami kombatanckimi:

10.  Udział środków własnych w finansowaniu wydarzenia większy niż 30%:

Klauzula informacyjna

11.   Załączniki:

szczegóły współpracy (jeśli dotyczy):

prezentacja multimedialna przygotowana w Power Point i pdf zawierającą zdjęcia z wydarzenia

film
relacje prasowe (zgodnie z opisem w formularzu zgłoszeniowym)
relacje prasowe (zgodnie z opisem w formularzu zgłoszeniowym)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, Pl. 
Władysława Bartoszewskiego1, 80-862 Gdańsk; 

2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeum1939.pl; 

3) Pania/Pana dane osobowe przetwarzane będa w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa; 

mailto:iod@muzeum1939.pl


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem do nagrody w Konkursie 
Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja na udokumentowanie dorobku artystycznego promującego 
kulturę polską dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dostępnym na stronie internetowej 
www.muzeum1939.pl i akceptuję jego założenia.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy przesłać 
na adres kultura@muzeum1939.pl w terminie od dnia 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 r.

Miejscowość i data

Data i podpis Kandydata

Podpis i pieczątka

Akceptacja regulaminu

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia (z wyjątkiem art. 17 ust. 3 pkt. E RODO) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową udziału w konkursie.

http://www.muzeum1939.pl
mailto:kultura@muzeum1939.pl
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