POTWIERDZENIE
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu stypendialnego w Programie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska
Nr 136/17, z dnia 20170612

Data: 20170808
Miejscowość: Warszawa

Numer rejestru NCK

Data i pieczątka wpływu do NCK

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

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

DANE WNIOSKU
Program

Młoda Polska 2018

Nazwa instytucji

Narodowe Centrum Kultury

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Jan

Kowalski

Numer telefonu

729234567

Email

jkowal@wp.pl

Projekt stypendialny

Np. nagranie CD z koncertami skrzypcowymi Karola Szymanowskiego.

Przewidywany budżet
zadania
Wnioskowana kwota
dofinansowania

80000.00
40000.00

OŚWIADCZENIA
1. Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych wpisanych
we wniosku i, w przypadku gdy Wnioskodawca jest małoletni - także danych Przedstawiciela
Ustawowego/Opiekuna Prawnego.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu Programu Młoda Polska na 2018 r. i
akceptuję wszystkie zawarte w nim postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem/przystąpiłam do
uczestnictwa w konkursie.
3. Wyrażam nieodpłatną, nieodwołalną, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodę na
utrwalenie, rozpowszechnienie oraz wykorzystanie mojego wizerunku i głosu przez Narodowe
Centrum Kultury lub Organizatora Konkursu w celu promocji konkursu, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
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4. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku
z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.
Jednocześnie oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w
nadesłanej przez uczestnika projektu pracy, wyraziły zgodę na ich publikację.
5. Oświadczam, iż program stypendium nie jest wykonywany w ramach mojej pracy zawodowej, bądź
innego wykonywanego zlecenia.
6. Oświadczam, że złożona przeze mnie w konkursie koncepcja przedsięwzięcia jest autorskim
projektem i zgodnie z moją wiedzą nie została złożona przez innego wnioskodawcę w tym konkursie.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku
przez Organizatora Konkursu - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z siedzibą w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultur, z siedzibą w Warszawie ul. Płocka
13, 01-231 Warszawa, które w imieniu Ministra prowadzi czynności związane z realizacją Konkursu, w
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku
przez Organizatora Konkursu - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z siedzibą w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultur, z siedzibą w Warszawie ul. Płocka
13, 01-231 Warszawa, które w imieniu Ministra prowadzi czynności związane z realizacją Konkursu, w
celu promocji konkursu, a w szczególności na publikację danych w sieci Internet bądź publikację
drukiem przez NCK lub Organizatora w formie prezentacji bądź krótkich biogramów laureatów
konkursu.
9. Wyrażam zgodę na opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych
Ministerstwa oraz NCK informacji o przyznanym stypendium poprzez podanie imienia, nazwiska oraz
dziedziny przyznanego stypendium w celu zrealizowania wymagań prawnych określonych w paragrafie
4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz.U.
2012 poz. 612) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016
poz. 922).
10. Wyrażam zgodę na archiwizację wszystkich danych złożonych przeze mnie we wniosku przez 6 lat,
a w przypadku otrzymania stypendium na ich bezterminowe przechowanie i przetwarzanie.

Imię

Nazwisko

Podpis Wnioskodawcy lub
Przedstawiciela
Ustawowego/Opiekuna
Prawnego

Jan

1)

Kowalski

Objaśnienia

1)

W przypadku gdy wnioskodawca jest małoletni
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UWAGA! Przed wysłaniem/osobistym dostarczeniem do NCK Potwierdzenia złożenia wniosku
należy złożyć własnoręczny podpis na wydruku Potwierdzenia w rubryce ”Podpis
Wnioskodawcy” w powyższej tabeli.

Brak podpisu Wnioskodawcy na Potwierdzeniu złożenia wniosku
wysłanym/dostarczonym do NCK stanowi błąd formalny i skutkuje odrzuceniem
wniosku na etapie oceny formalnej.
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