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Załącznik 3 do Zasad wpisywania przedsięwzięć do Kalendarza Wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży
Lublin 2023 - Wzór podsumowania realizacji przedsięwzięcia

             PODSUMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
ZORGANIZOWANEGO W RAMACH 

EUROPEJSKIEJ STOLICY MŁODZIEŻY LUBLIN 2023

1. Tytuł/nazwa przedsięwzięcia:

          

2. Miejsca i daty, w których odbywało się przedsięwzięcie: 

  Miejsce / miejsca (adres/y):
  

                dn. / w dniach:  

                                                                                 format: dd-mm-rrr – dd-mm-rrr

3. Opis przebiegu przedsięwzięcia: 

             

        Link/i do relacji* z wydarzenia: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
* pole nieobowiązkowe; relacja w formie sprawozdania, fotograficzna lub wideo
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4. Czy wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte?
(proszę zaznaczyć właściwe)

tak    nie

Jeżeli nie, dlaczego? (np.  ograniczenia związane z pandemią COVID-19 )

5. Ile osób wzięło udział w aktywnościach w ramach przedsięwzięcia?

(proszę wpisać rzeczywiste liczby w pola): 

      Liczba osób: , , w tym:  osób w wieku 10-30 lat. 

6. W jaki sposób promowano przedsięwzięcie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, możliwe jest wybranie wielu odpowiedzi) 

Promocja w internecie:

Posty w social-mediach

Artykuły w internetowych wydaniach gazet, czasopism itp.

Teksty na stronach (np. na stronie organizatora)

Inne (jakie?)

 

Link/i do internetowych materiałów promocyjnych*: 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
* pole nieobowiązkowe; max. 10; np. linki do artykułów, linki do strony organizatora, linki do postów w social-mediach)
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Inne formy promocji (jakie?):

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i zgodne
ze stanem faktycznym.

, dn.  .                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miejscowość i data                                                                                             czytelny podpis
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