
Strona 1 z 5 
 

Wniosek do Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa 2021 

 

Nazwa projektu Konkurs wiedzy o operze i polskiej muzyce klasycznej  

Termin 05.05.2021 

Lokalizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, aula 

Opis projektu 
(założenia, cele, itp.) 

W roku 2021 przypada 202. Rocznica narodzić Stanisława Moniuszki, jednego z 
najwybitniejszych polskich kompozytorów, który jest autorem ponad 268 pieśni, oper, 

operetek, baletów i muzyki kościelnej. 
Konkurs wiedzy o operze i polskiej muzyce klasycznej ma za zadanie uwrażliwić młodzież na 
sztukę wyższą oraz zaznajomić uczniów i mieszkańców dzielnicy z polską muzyką klasyczną. 
Wiedza o polskiej kulturze i jej znajomość jest niezwykle istotną cechą krzepienia polskiego 

nacjonalizmu oraz budowania tożsamości narodowej, społecznej, lokalnej. 
 

Po konkursie odbyłby się koncert osowskiej grupy muzykantów, którzy zagraliby najsłynniejsze 
polskie utwory klasyczne dla zgromadzonej publiczności. 

 

Przewidziana liczba 
uczestników 

18 uczestników (uczniów) – po jednym z każdej klasy 

Czy mieszkańcy będą 
mogli wziąć udział       
w wydarzeniu? 

Tak, jako widownia 

Czy udział 
mieszkańców jest 
darmowy czy 
odpłatny? Jeżeli tak, 
to w jakiej 
wysokości? 

Udział jest darmowy 
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Orientacyjny 
kosztorys 
przedsięwzięcia,      
w tym wysokość         
i sposób 
przeznaczenia 
wnioskowanej 
dotacji 

• Koszt nagród dla uczestników: 18 uczestników x 50 zł (medale) = 900 zł 

• Opłacenie grupy muzykantów: 500 zł 

• Opłacenie nagród rzeczowych dla zwycięzcy oraz uczestników, którzy zajmą 
odpowiednio drugie i trzecie miejsce: 

o Książka o muzyce klasycznej dla zwycięzcy: 100 zł 
o Płyta z najsławniejszymi polskimi utworami klasycznymi: 30 zł 
o Książka o historii sztuki: 2 x 80 zł = 160 zł 
o Słodkości: 3 x 40 zł = 120 zł 

• Opłaty administracyjne: 500 zł (prąd, oświetlenie, wynajem sali) 
 
 

Łączny koszt: 2310 zł 
 

Czy wnioskodawca 
starał się o 
dofinansowanie / 
otrzymał 
dofinansowanie            
z innych źródeł 
(granty, sponsorzy) 
na ten projekt? 
Jeżeli tak, to w jakiej 
kwocie? 

Nie, wnioskodawca nie starał się o pozyskanie środków z innych źródeł 

Imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

Jan Kowalski 

Reprezentowana 
instytucja / 
organizacja 

Grupa Gdańskich Wielbicieli Klasyki 

Kontakt (nr telefonu,  
e-mail) 

123 456 789, kowalski@email.pl 

 

 

     Gdańsk, 01.01.2021            Kowalski (podpis odręczny) 

       miejscowość, data                     podpis  
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OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko: Jan Kowalski 

 

Reprezentowana instytucja / organizacja: Grupa Gdańskich Wielbicieli Klasyki 

 

Nazwa projektu: Konkurs wiedzy o operze i polskiej muzyce klasycznej 

 

Numer wniosku (wypełnia Zarząd Dzielnicy Gdańsk Osowa): 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami Promowania i Rozliczania Wydarzeń i Inwestycji           

z Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 

 

 

 

 

     Gdańsk, 01.01.2021            Kowalski (podpis odręczny) 

      miejscowość, data         podpis  
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż: 

1. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

a. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) 

b. § 15 ust. 1 pkt. 8, § 34 ust. 3 i § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego 

załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. 

zm.) 

 

2. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator 
Danych Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rada Dzielnicy Osowa 
- adres: ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk 
- e-mail: rada.osowa@gmail.com 
- tel. +48 58 554 54 20 

Cel przetwarzania 
Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu 
Rady Dzielnicy Osowa 2021 w Gdańsku. 

Okres 
przechowywania 
Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 12 miesięcy, następnie Rada 
Dzielnicy Osowa po analizie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub        
o wydłużeniu okresu przechowywania danych do końca kadencji Rady Dzielnicy Osowa 
VII Kadencji. Dane zostaną zniszczone na koniec kadencji. 

Odbiorcy Twoich 
danych osobowych 

Twoje dane mogą zostać udostępnione Radnym Dzielnicy Osowa, Radnym Miasta 
Gdańska oraz osowskim mediom: 
- gazetce dzielnicowej „U Nas”, 
- osowskim mediom: Osowa24, Osowa.com, Osowa.info 

Przysługują Ci 
następujące prawa 
związane  
z przetwarzaniem 
danych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych przetwarzaniem 
danych osobowych: 
-prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
-prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
-prawo żądania do usunięcia danych, 
-prawo do sprzeciwu.  

mailto:rada.osowa@gmail.com
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Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych 
Osobowych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia 
skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja 
dodatkowa 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
oraz profilowaniu. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo 
w konsultacjach społecznych Budżetu Dzielnicy Osowa. 

 

 

 

 

    Gdańsk, 01.01.2021                                     Kowalski (podpis odręczny) 

       miejscowość, data                     podpis  


