Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury
Wniosek o stypendium na realizację projektu
z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury
1. Imię i nazwisko Jan Kowalski
2. Data i miejsce urodzenia 16.05.1984 Lublin
3. PESEL 84051600000
4. Adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail ul. Urzędowa 12, 20-111 Lublin, tel. 888 888 888,
naj.kowalski12@gmail.com
5. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania j.w
6. Tytuł projektu stypendialnego: Wojna na płótnie
7.

Opis projektu stypendialnego i jego rezultat: Rezultatem projektu będzie przygotowanie cyklu 10

wielkoformatowych prac wykonanych metodą olejną, które zostaną zaprezentowane na wystawie. Tematem
cyklu będzie wojna rozumiana zarówno jako walki zbrojne, ale też jako walka z żywiołem. Inspiracją do
powstania cyklu są obecne wydarzenia w Syrii oraz kataklizmy w Stanach Zjednoczonych – m.in. huragan
Dorian.
Pod koniec realizacji mojego projektu zorganizuję wystawę przygotowanych prac połączoną z dyskusją na
temat inspiracji w sztuce. Do udziału w dyskusji chce zaprosić wykładowców akademickich zajmujących się
historią i historią sztuki.
8. Termin realizacji projektu stypendialnego od 15 lutego 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
/dd-mm-rrrr/
/dd-mm-rrrr/
9. Harmonogram realizacji programu stypendialnego:
1) wyszukiwanie informacji, przygotowanie szkiców, zakup materiałów - luty-marzec
2) tworzenie obrazów - marzec - listopad
3) przygotowanie wystawy połączonej z panelem dyskusyjnym (znalezienie odpowiedniej sali oraz zaproszenie
gości do udziału w panelu) – październik – grudzień
4) wystawa wraz z panelem dyskusyjnym - grudzień
10. Wnioskowana kwota stypendium 8.000 zł
11. Przewidywane koszty realizacji projektu stypendialnego:
1) materiały: płótna, podobrazia, pędzle, itp. - 3.500 zł
2) przygotowanie wystawy: wynajem sali, promocja, wynagrodzenie dla gości panelu: 2.500
3) praca własna – 560 zł
3) podatek – 1.440 zł

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu oświadczam, że: mieszkam / pracuję / uczę się w placówce edukacyjnej na
terenie Lublina / przedmiot mojego projektu stypendialnego jest związany z Lublinem*.
2. (nieobowiązujący)
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze
zmianami) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w sprawach związanych z przyznanym
stypendium, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 666 ze zmianami) i jednocześnie oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin,
2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przyznaniem stypendium, w tym także
poprzez publikację w formie katalogu na stronach internetowych Samorządu Miasta Lublin,
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celach związanych
z przeprowadzanymi kontrolami.
* zaznaczyć właściwe
Konieczne załączniki - zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury:
1) co najmniej jedna rekomendacja od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem
kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu,
2) życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie
upowszechniania kultury,
3) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie
upowszechniania kultury.

26.10.2019 r., Lublin
data, miejscowość

Jan Kowalski (własnoręczny podpis)
podpis wnioskodawcy

