
Konkurs „Odkryj Swój Skarb” na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące 

dziedzictwa lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej 

– formularz zgłoszeniowy 

Ideą naszego Konkursu jest wypromowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych ukazujących „skarby” 

małych i średnich miejscowości, miast i miasteczek Polski. Dotyczy on miejscowości do 30 000 

mieszkańców. Konkurs skierowany jest do każdego/ej, komu nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo 

lokalne, a przeprowadzone przez niego/nią działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania 

miejscem zamieszkania – zarówno samych jego mieszkańców, jak i osób odwiedzających.  

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania 

tożsamości lokalnej, w szczególności w obszarze: 

 lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii, zabytków 

przemysłowych, etnograficznych i innych) 

 lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, obszary 

chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.) 

 twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, muzyków 

i muzykantów) 

 lokalnych gwar i dialektów 

 mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych 

 sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej) 

 lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”) 

 zwyczajów kulinarnych 

 numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z dziedzictwem 

 odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo 

Kwalifikujące się inicjatywy mogą mieć różnorodną formę, np.: 

* zwiedzanie * zajęcia edukacyjne * warsztat * gawęda * zajęcia plastyczne * zajęcia teatralne  

i spektakle * zajęcia śpiewu * występy * oprowadzanie * zajęcia rękodzielnicze * publiczne odczyty  

* tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną historią * opowieści i wspomnienia * zajęcia kulinarne 

* obrzędy świeckie i religijne * spotkania i wspólne aktywności dotyczące integracji różnorodnych 

grup społecznych (np. różnych grup etnicznych czy religijnych) * plenery malarskie * spotkania  

z lokalnymi mieszkańcami * spotkania z zarządcami zabytków materialnych i przyrodniczych, 

instytucji kultury * inicjatywy społeczne związane z lokalnym dziedzictwem kulturalnym  

* opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych * nagranie i pokazy filmu *pokaz fotografii  

* murale * performance * stworzenie ścieżki turystycznej dotyczącej okolicy * wspólne działania  

na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wiele innych. 

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do 15 września 2019 roku lub być 

na zaawansowanym etapie realizacji. 

Ocenie nie podlegają projekty zakwalifikowane i prezentowane podczas Ogólnopolskiej Giełdy 

Projektów ani projekty, które zdobyły już jakiekolwiek nagrody finansowe lub uzyskały wsparcie  

w ramach Programów NCK. 



 

Pamiętajcie! Zależy nam na osobistej narracji o projekcie, a nie formalnym języku używanym 

zazwyczaj we wnioskach. Nabór trwa do 4 listopada 2019 roku. Przed wypełnieniem formularza 

koniecznie przeczytajcie REGULAMIN, a w szczególności zawarte w nim kryteria oceny.  

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami Konkursu:  

Weronika Warzocha: wwarzocha@nck.pl, 22 210 01 45 lub             

Maksymilian Olenderek, molenderek@nck.pl, 22 210 01 58. 

 

POWODZENIA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE O AUTORZE INICJATYWY EDUKACYJNO-KULTURALNEJ 

1. Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko: * 

Wpisz... 

telefon * 

Wpisz... 

e-mail * 

Wpisz... 

  

2. Metryczka 

Imię i nazwisko Autora/ów inicjatywy (w przypadku osoby prawnej wpisz nazwę Autora/ów): * 

Wpisz... 

Kod pocztowy: * 

Wpisz... 

Miejscowość: * 

Wpisz... 

Strona www (jeśli jest): 

Wpisz... 

  

3. Miejsce prowadzenia działań - województwo * 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

dolnośląskie 

kujawsko-pomorskie 

lubelskie 

lubuskie 

łódzkie 

małopolskie 

mazowieckie 

opolskie 

podkarpackie 

podlaskie 



pomorskie 

śląskie 

świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie 

wielkopolskie 

zachodniopomorskie 

 

4. Miejsce prowadzenia działań - wielkość miejscowości * 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

miejscowość do 5 000 mieszkańców 

miejscowość od 5 000 do 10 000 mieszkańców 

miejscowość od 10 000 do 20 000 mieszkańców 

miejscowość od 20 000 do 30 000 mieszkańców 

 

INFORMACJE O INICJATYWIE EDUKACYJNO-KULTURALNEJ 

 

5. Tytuł inicjatywy edukacyjno-kulturalnej * 

Wpisz... 

  

6. Termin rozpoczęcia realizacji inicjatywy edukacyjno-kulturalnej * 

Proszę wybrać datę. 

Wybierz... 

 

7. Termin zakończenia realizacji inicjatywy edukacyjno-kulturalnej * 

Proszę wybrać datę. 

Wybierz... 

 

8. Miejsce realizacji inicjatywy edukacyjno-kulturalnej * 

Wpisz... 

  



9. Co było inspiracją do realizacji inicjatywy? (300-400 znaków) * 

Wpisz... 

 

10. Wymień w punktach 3 strategiczne cele inicjatywy: * 

Wpisz... 

  

Wpisz... 

  

Wpisz... 

  

11. Kto był zaangażowany w tworzenie inicjatywy? Do kogo był skierowany projekt? Wymień je w 

punktach - nie musisz wypełniać wszystkich pól: * 

Wpisz... 

  

Wpisz... 

  

Wpisz... 

  

Wpisz... 

 

12. Opis inicjatywy: Jakie były jej kolejne, najważniejsze etapy? Jak przebiegała? (750 - 1000 znaków) 

* 

Wpisz... 

  

13. W jaki sposób inicjatywa odnosi się do tematyki dziedzictwa lokalnego i Konkursu? (200-400 

znaków) * 

Wpisz... 

 

 



14. Najważniejsze metody pracy i narzędzia wykorzystane przy realizacji inicjatywy. Dlaczego je 

wybraliście? (celowość, forma inicjatywy) (300-400 znaków) * 

Wpisz... 

  

15. W jaki sposób osiągnięto zakładane cele przy realizacji inicjatywy? (700-1000 znaków) 

> najważniejsze wnioski! 

> co się udało? 

> co się nie udało? 

> co było zaskoczeniem? 

(zerknij do par. 7 pkt 4 tabelki Regulaminu!) * 

Jeżeli zrobiliście ewaluację - napiszcie o najważniejszych wnioskach. Jeśli pojawiły się jakieś trudności 

w trakcie realizacji projektu - napiszcie, jak je rozwiązaliście lub planujecie rozwiązać w przyszłości? 

Jak uzyskano efekt edukacyjny, popularyzatorski czy multiplikacyjny inicjatywy? 

Wpisz... 

16. Czy planujecie kontynuować inicjatywę w przyszłości? Jeśli tak, to w jaki sposób? (max. 200 

znaków) * 

Wpisz... 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTU 

Dołączenie poniższych plików nie jest obowiązkowe. Zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie 

dokumentacja projektu wpływa jednak na jego ocenę. 

Dodaj zdjęcia: - liczba zdjęć dokumentujących projekt: 5 - rozdzielczość zdjęć minimum 300 dpi - 

wielkość zdjęć minimum 1500 na 2000 pikseli 

 

17. Dokumentacja fotograficzna inicjatywy 

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB. 

Wybierz plik... 

18. Dokumentacja fotograficzna inicjatywy 

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB. 

Wybierz plik... 



19. Dokumentacja fotograficzna inicjatywy 

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB. 

Wybierz plik... 

 

20. Dokumentacja fotograficzna inicjatywy 

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB. 

Wybierz plik... 

 

21. Dokumentacja fotograficzna inicjatywy 

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB. 

Wybierz plik... 

 

22. Inna dokumentacja incjatywy (np. relacje z prasy, certyfikaty, zaświadczenia itp.) 

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB. 

Wybierz plik... 

 

23. Inna dokumentacja incjatywy (np. relacje z prasy, certyfikaty, zaświadczenia itp.) 

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB. 

Wybierz plik... 

 

24. Dodaj link do strony/bloga projektu/inicjatywy 

Jeżeli Twoja inicjatywa posiada stronę www 

Wpisz... 

  

25. Dodaj link do filmu 

Jeżeli w czasie trwania inicjatywy została sporządzona dokumentacja wideo 

Wpisz... 



ZGODY I OŚWIADCZENIA 

26. Regulamin naboru do Konkursu Odkryj Swój Skarb * 

Akceptuję zapisy Regulaminu naboru do konkursu Odkryj Swój Skarb 2019 

27. Prawa do zamieszczanych plików * 

Oświadczam, że w stosunku do zamieszczanych fotografii, filmów i plików przysługują mi pełne 

autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe, które nie są w żaden sposób ograniczone, zastawione 

lub przeniesione na osobę trzecią, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich 

28. Zgoda na publikację opisu inicjatywy edukacyjno-kulturalnej * 

Wyrażam zgodę na publikację zamieszczonego opisu inicjatywy wraz z dołączonymi do niego plikami 

na portalach NCK oraz na ich redakcję przed publikacją. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), NCK informuje że: 
1) Administratorem zawartych w formularzu danych osobowych Autora jest Narodowe Centrum 
Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem 
email: iod@nck.pl, 
3) dane osobowe Autora przetwarzane będą przez Administratora na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy z Laureatami Konkursu, 
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu publikacji imienia i nazwiska Autora w Lokalnych Inspiracjach i ich 
rozpowszechnieniu za pośrednictwem Portali NCK (oraz ewentualnie w postaci drukowanych 
egzemplarzy wprowadzonych do obrotu); 
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
w postaci celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania 
Nagród oraz Wyróżnień oraz w celach informowania o Laureatach Konkursu oraz promocji i informacji 
o Konkursie, 
4) odbiorcami danych osobowych Autora będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i 
oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz 
Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa (w tym organy administracji publicznej), 
5) Autor posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych 
w przepisach RODO. 
6) Dane osobowe Autora przetwarzane będą przez cały okres prowadzenia Konkursu, 
a po jego zakończeniu: 
- w przypadku Autorów wyłonionych do publikacji Inicjatyw edukacyjnych w „Lokalnych inspiracjach” – 
przez czas udostępnienia publikacji na Portalach NCK lub ewentualnego jej wprowadzenia do obrotu 
w inny sposób; 
- w przypadku Autorów będących Laureatami Nagród Pieniężnych – przez czas obowiązkowego 
przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej, wynikający z odrębnych przepisów. 
7) Po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe Autora przechowywane będą przez okres wynikający 
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach oraz wydanych na jej podstawie regulacji obowiązujących w NCK. 
8) Autor ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
9) Podanie danych osobowych przez Autora jest niezbędne do prawidłowego zgłoszenia Inicjatywy do 
Konkursu, w przypadku odmowy podania danych Inicjatywa Lokalna może nie zostać zakwalifikowana 
do udziału w Konkursie. 


