Załącznik do Regulaminu Konkursu „Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
………………………………
Data, miejscowość

Wniosek o przyznanie
„Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Dane kandydata zgłaszanego do konkursu
Imię i nazwisko
Ulica:
Dane teleadresowe

Numer domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Telefon
(komórkowy i/lub stacjonarny)
E-mail
Strona www

Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu
Nazwa podmiotu /nazwisko osoby
zgłaszającej kandydaturę
Dane teleadresowe
Telefon
(komórkowy i/lub stacjonarny)
E-mail
Strona www

Uzasadnienie wniosku

Uwagi Kapituły
Dorocznych Nagród

Ministra
Uzasadnienie wniosku
(max. 400 słów)

Opis przedstawiający
całokształt
dotychczasowej
działalności, bądź
informacje o
szczegółowym
osiągnięciu artysty w
danym roku (prosimy
o dostarczenie
materiałów w formie
cyfrowej na płytach
CD lub DVD)
(max. 200 słów)
Opis wskazujący na
ogólnopolski bądź
międzynarodowy
charakter działalności
lub osiągnięcia oraz
jego znaczenie dla
upowszechnienia
kultury, materiały
mogą być np. w
formie recenzji czy
wykazów dotychczas
otrzymanych nagród i
wyróŜnień, (prosimy o
dostarczenie
materiałów w formie
cyfrowej na płytach
CD lub DVD)
(max. 200 słów)

Inne uwagi
(max. 100 słów)

…………………………….

…………………………………….

Data i miejscowość

Podpis

Według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości podmiotami rekomendującymi mogą być:
•

Instytucje Kultury,

•

Szkoły wyŜsze,

•

Organy Administracji Rządowej,

•

Jednostki Samorządu Terytorialnego,

•

Związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,

•

Jednostki badawczo rozwojowe, nadzorowane przez Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,

•

Polska Akademia Nauk,

•

Kuratorzy oświaty,

•

Środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego moŜe równieŜ przyznać nagrodę z własnej inicjatywy

(Załącznik do wniosku o przyznanie
Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

…………………………..
Data, miejscowość

………………………………
………
………………………………
………
………………………………
………
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia kandydata:
1.
Jako Kandydat do Dorocznej Nagrody Ministra KiDN zapoznałem się z regulaminem i
akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu oraz wyraŜam dobrowolną zgodę na
przystąpienie i udział w konkursie.
2.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych
zawartych w złoŜonym przeze mnie wniosku do administratora Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w celu ich publikacji w formie katalogu na stronach
internetowych MKiDN oraz w formie płyty CD, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.).
…..………………………….

…………………………………..

Miejscowość i data

Podpis

Oświadczenia podmiotu dokonującego zgłoszenia:
1.
Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, Ŝe wszelkie treści, w tym
dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie
naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
2.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych
zawartych w złoŜonym przeze mnie wniosku do administratora Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w celu ich publikacji w formie katalogu na stronach
internetowych MKiDN oraz w formie płyty CD, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.).
…..………………………….
Miejscowość i data

…………………………………..
Podpis

