Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INICJATYWY
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ POMYSŁ
(w przypadku grupy nieformalnej prosimy podać dane przedstawiciela grupy)

→ Imię i nazwisko osoby zgłaszającej inicjatywę
→ Nr telefonu kontaktowego
→ Adres e-mail
→ Data urodzenia
W przypadku osób niepełnoletnich składających wniosek, poniższe pola wypełniają ich opiekunowie (w
innym przypadku proszę wpisać: nie dotyczy)

→ Imię i nazwisko opiekuna
→ Nr telefonu kontaktowego
→ Adres e-mail

CHARAKTERYSTYKA INICJATYWY
→

TYTUŁ POMYSŁU Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała

→

MIEJSCE I TERMIN JEGO REALIZACJI (1-2 zdania) (np. nazwa miejscowości, adres) Pamiętaj, że pomysły powinny być
realizowane na terenie Gminy Hrubieszów. Pamiętaj, że realizację musisz zaplanować w terminie pomiędzy 24 sierpnia a 31
października 2019r.

→ GRUPA Podaj kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój pomysł. Czy jest to pomysł lokalny i odpowiada na potrzeby
mieszkańców tylko konkretnego obszaru?

→

SZCZEGÓŁOWY OPIS POMYSŁU (na czym polega pomysł, jakie będą działania realizowane w ramach pomysłu, przewidywana ilość
uczestników) Pamiętaj, jeżeli dokładnie przedstawisz swój pomysł, wspólnie będziemy mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób

realizacji. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla lokalnej
społeczności.

→ KWOTA REALIZACJI POMYSŁU Oszacuj koszt realizacji pomysłu i napisz co się na niego składa. Jeżeli nie potrafisz dokładnie
oszacować, ile kosztują dane działania, nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonasz z
pracownikami GOKu, którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji, kwota może ulec
zmianie.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach skontaktuj się z nami
→ Aleksandra Muzyczuk - dyrektor
→ Magdalena Bień – koordynator ds. rozwoju i promocji
→ Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice 33, 22-500
Hrubieszów.
→ tel. 84 698 14 86
→ fax. 84 698 14 96
→ e-mail magdalena_bien@gok-wolajowice.pl
PRZYPOMINACZ:
→ magdalena_bien@gok-wolajowice.pl – adres e-mail, na który należy wysłać swój pomysł lub
zadawać pytania dotyczące programu.
→ Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice 33, 22-500
Hrubieszów, – adres pocztowy, na który przesyłacie projekty lub dostarczacie osobiście.
Na zgłaszanie pomysłów wraz z ich z opisem masz czas
od 24 czerwca do 16 lipca 2019r. do godz. 15.00
Na realizację pomysłów masz czas
pomiędzy 24 sierpnia a 31 października 2019

