Załącznik nr 3
do załącznika do Zarządzenia nr 138/Ku/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 lutego 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy zadania
do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020
UWAGA! WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW 1-10 (bez punktu 9.) JEST
OBOWIĄZKOWE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI FORMULARZA WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W FORMULARZU BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE
WWW.SLUPSK.WYBIERA.PL ORAZ W PUNKTACH DO GŁOSOWANIA
1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCZYNI:
Imię i nazwisko

Mieszkaniec Miasta Słupska

Adres zamieszkania (ulica, numer domu,
mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Dane kontaktowe do osoby zastępującej

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

Oświadczenia (proszę zaznaczyć znakiem "X")
[X
]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu Słupskiego Budżetu
Obywatelskiego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27.04.2016 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.Jednocześnie wiem, że bez podania poprawnych
danych oraz bez wyrażenia niniejszej zgody nie jest możliwe zgłoszenie zadania do Słupskiego Budżetu
Obywatelskiego.

[X
]

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Słupska,
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz jestem świadomy/-ma możliwości weryfikacji zamieszczonych
przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy/-

ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych
oświadczeń.Bez niniejszego oświadczenia nie jest możliwe zgłoszenie zadania do Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2020.

2. NAZWA ZADANIA
W RYTMIE MIASTA - słupskie festiwale taneczne
3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA I MIEJSCE JEGO REALIZACJI (proszę zaznaczyć
znakiem "X" dokonany wybór; zadanie infrastrukturalne musi być zlokalizowane na terenie należącym do Miasta
Słupska; zadanie społeczne musi mieć charakter nieinwestycyjny)

[

WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie
]

[]

[]

[X
]

AKTYWNE SZKOŁY, czyli zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom

PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadanie infrastrukturalne lokalne

AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadanie społeczne

Uzasadnij wybór (wskaż, że zadanie ma charakter ogólnomiejski lub dotyczy mieszkańców jednego z okręgów. Skąd
jest grupa mieszkańców? Jaki wpływ na mieszkańców będzie miała realizacja pomysłu?)
UWAGA – Projekt ogólnomiejski obejmuje conajmniej dwa okręgi

Festiwale taneczne: „Hip Hop w Teatrze" - Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance (III
edycja) oraz Sfera Ruchu 2020 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Tańca "Otwórz oczy" (VII
edycja) to imprezy skierowane do wszystkich mieszkańców Słupska, bez względu na adres
napędzane przez:

zamieszkania.
4. Lokalizacja
Ulica i nr działki lub w przypadku zadania, społecznego teren jaki obejmie zadanie (np. Osiedle
Batorego, całe Miasto itp.)
całe Miasto
5. Opis zadania
(proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane w ramach realizacji zadania; pomysł nie może zawierać
wskazań konkretnych producentów, firm realizujących oraz organizacji)

W ramach zadania chcemy zorganizować w Słupsku dwa festiwale taneczne: „Hip Hop w
Teatrze" - Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance oraz Sfera Ruchu 2020 Ogólnopolski
Festiwal Teatrów Tańca "Otwórz oczy".
"Hip Hop w Teatrze" trwać będzie 2 dni (sobota i niedziela), będą w nim uczestniczyć najlepsi
tancerze z całej Polski, którzy wcześniej zgłoszą swój udział. Specjalnie na tę imprezę
przygotują spektakle taneczne, które będzie można zobaczyć na scenie filharmonii Polska
Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku. Słupszczanie będą mieli okazję przekonać się jak
wygląda Street Dance na najwyższym poziomie. Wstęp będzie bezpłatny. W Festiwalu wezmą
udział również słupscy tancerze, którzy od kilku lat znajdują się w czołówce polskiej sceny
Street Dance. Jurorami festiwalu będą znani tancerze i choreografowie w tej dziedzinie w
Polsce (3 sędziów). Dodatkowo przeprowadzony będzie panel dyskusyjny na temat kultury
hip hop z uwzględnieniem tańca, na który zaproszeni zostaną ludzie propagujący tę kulturę. W
dyskusji będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Całość przedsięwzięcia
obsługiwać będą młodzi wolontariusze, wcześniej pozyskani do projektu i odpowiednio
przeszkoleni.
Ogólnopolski Festiwalu Teatrów Tańca "Otwórz oczy" w 2020 roku odbędzie się pod nazwą
„Sfera Ruchu 2020”. Nazwa ta nawiązuje do dwóch innych festiwali, które odbywać się będą
w innych miastach Polski (Toruń i Zielona Góra). Dzięki temu słupska impreza wejdzie w
skład większego, ogólnopolskiego projektu, co przyczyni się do zwiększenia jej prestiżu. W
festiwalu wezmą udział amatorskie zespoły z całej Polski, wielokrotnie nagradzane na scenach
polskich i zagranicznych, m.in. z Zielonej Góry, Bydgoszczy, Krakowa, Torunia, Poznania.
Festiwal trwać będzie trzy dni, a towarzyszyć mu będą warsztaty teatru i tańca poprowadzone
przez zaproszonych gości. Dwa dni festiwalu zakończone będą koncertem zaproszonego
zespołu muzycznego. Imprezą towarzyszącą będzie wystawa fotograficzna. Festiwal odbędzie
się w Ośrodku Teatralnym Rondo Słupskiego Ośrodka Kultury oraz w słupskich klubach
muzycznych.
Taneczno-muzyczna impreza skierowana jest do wszystkich mieszkańców Słupska.
Spektakle taneczne oraz koncerty odbywać się będą w miejskich ośrodkach kultury i klubach.
Oba festiwale będą rozreklamowane przez lokalne media (radio, prasa, TV), portale
społecznościowe (fan page na Facebooku) oraz plakaty. W ten sposób dotrzemy do różnych
grup społecznych i wiekowych zamieszkujących nasze miasto. Również do dzieci w wieku 515 lat (warsztaty taneczne grup dziecięcych).
Zadanie ma charakter artystycznej edukacji, gdyż pozwala słupskiej społeczności na
obcowanie ze sztuką tańca w różnej formie, która nie ma stałej sceny w naszym mieście.
Hip Hop w Teatrze – ilość odbiorców – 400 osób publiczności plus 100 tancerzy (bezpośrednich
odbiorców działania)
Warsztaty – 20 godzin – ilość uczestników – 140 osób
Strefa Ruchu – ilść odbiorców – 240 osób publiczności plus 100 tancerzy
(bezpośrednich odbiorców działania)
Warsztaty – 20 godzin – ilość uczestników – 120 osób
Pokaz mistrzowski i koncert zakładany jest jako występ znanych artystów spoza Słupska,
wszystko uzależnione jest od negocjowanych w tym okresie stawek
Uzasadnienie
(proszę opisać, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i jak wpłynie na życie mieszkańców).

"Tradycja Słupska jako „miasta festiwali” powinna nadal stanowić o jego atrakcyjności - czytamy
w DNA Miasta Słupska z 2015 r. - Jednak warto przyjrzeć się ich programom, publiczności i
temu w jaki sposób rozwijają się każdego roku. Część festiwali na pewno warto „odświeżyć”,
włączyć szersze grono odbiorców, wyjść w przestrzeń publiczną, zbudować
napędzane przez:
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bardziej atrakcyjny program edukacyjny, zawierający np. warsztaty artystyczne, spotkania z
artystami itp.” Ogólnopolski Festiwal Teatrów Tańca „Otwórz oczy” oraz „Hip Hop w
Teatrze” są odpowiedzią na to zalecenie. To stosunkowo "młode" imprezy cykliczne, w
porównaniu z Festiwalem Pianistyki Polskiej, Komedą Jazz Festiwalem czy Sceną
Monodramu, ale z roku na rok gromadzą coraz większą liczbę odbiorców. I to nowych
odbiorców - grupę zainteresowaną tańcem, dla której nie ma szerszej oferty w naszym mieście.
Nie mamy stałej sceny teatru tańca i z taką formą kultury mieszkańcy Słupska mają
sporadyczną możliwość obcowania.
Festiwal „Sfera Ruchu” nie ogranicza się jedynie do pokazów najlepszych grup tanecznych z
Polski i z zagranicy, ale także daje możliwość udziału słupskiej społeczności w różnego
rodzaju warsztatach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych trenerów/tancerzy.
Natomiast „Hip Hop w teatrze” to impreza skierowana przede wszystkim do młodzieży, dla
której nie ma zbyt szerokiej oferty w naszym mieście. Kultura Hip Hop oraz taniec Street
Dance najwięcej zwolenników mają wśród młodych ludzi, ale zdobywają też swoich fanów
wśród dorosłej publiczności. Stworzenie Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Street Dance
doskonale wypełnia lukę wśród wydarzeń artystycznych Słupska. Przeniesienie tańca
ulicznego na deski teatru jest w Polsce nowatorskim sposobem na dotarcie do szerokiej rzeszy
odbiorców. W krajach Europy Zachodniej tego rodzaju przedsięwzięcia sprawdzają się
doskonale, a i u nas - dzięki m.in. naszemu Festiwalowi -zwiększa się zapotrzebowanie na
tego typu działalność artystyczną.
6. W JAKI SPOSÓB MIESZKAŃCY I MIESZKANKI BĘDĄ MOGLI/ MOGŁY
SKORZYSTAĆ ZE ZREALIZOWANEGO POMYSŁU? (np. godziny otwarcia, zasady korzystania,
warunki uczestnictwa, sposób rekrutacji, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie charakteru ogólnodostępności).

UWAGA – zadanie musi być ogólnodostępne, czyli każda mieszkanka i każdy mieszkaniec musi mieć możliwość z
niego skorzystać; w przypadku zadań infrastrukturalnych musi być ono dostępne dla mieszkańców na zasadach
wskazanych w par. 3 ust. 11 uchwały w przedmiotowej sprawie.

Na oba festiwale wstęp będzie bezpłatny, więc udział w nich będzie mógł wziąć każdy
zainteresowany mieszkaniec naszego miasta. Jedynym ograniczeniem będzie liczba miejsc w
filharmonii i w Rondzie.
7. SZACUNKOWE (WSTĘPNE) KOSZTY REALIZACJI POMYSŁU (UWAGA! Od
maksymalnej kwoty przewidzianej na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie
(WSPÓLNA SPRAWA),infrastrukturalne lokalne (PRZYJAZNE OSIEDLE) lub
infrastrukturalne dedykowane dla szkół (AKTYWNE SZKOŁY) należy odjąć wskazane
poniżej 500,00 zł na tablicę informacyjną, w przypadku zadań społecznych (AKTYWNY
SŁUPSK) – skreślić cały punkt 1. i nie brać go pod uwagę)
Części zadania

Jednostka miary
(np. m2, mb,
sztuka, itp.)

Ilość

Pojedynczy
koszt (np. za
sztukę, za
metr, za usługę
w zł)

Suma
w zł

Wynajem sali w
Filharmonii Sinfonia
Baltica w Słupsku
Honorarium jurorów,

dzień

2

3000

6000

osoba

3

1200

4800

noclegi, wyżywienie
Obsługa techniczna

dzień

2

2000

4000

-światło i nagłośnienie
Nagrody dla zwycięzców

sztuka

4

1000

4000

godzina

40

120

4800

warsztatowców
Wynagrodzenie dla

koncert

1

3000

3000

zespołu muzycznego
Pokaz mistrzowski

pokaz

1

3000

3000

podczas festiwalu
pokaz
Koszt oświetlenia pokazów

2

1000

2000

tanecznych

10

50

500

Wynagrodzenie dla

sztuka
napędzane przez:
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Koszt wydruku zdjęć na
wystawę fotograficzną
Koszt projektu plakatów

sztuka
komplet

2
2

550
1400

1100
2800

festiwal

2

1000

2000

osoba

100

20

2000

dzień

4

300

1200

Koszt wydruku plakatów,
programów i zaproszeń,
dyplomów
Dokumentacja
fotograficzna i filmowa
Wyżywienie dla
uczestników festiwalu
Wynagrodzenie
konferansjera

40 000

8. NASZKICUJ/ NARYSUJ OBRAZ POGLĄDOWY – OBOWIĄZKOWE! (dotyczy zadań
infrastrukturalnych: WSPÓLNA SPRAWA, AKTYWNE SZKOŁY, PRZYJAZNE
OSIEDLE) – pomysł naszkicowany na kartce, obrazie bądź wydrukowanej mapie; na szkicu
powinny znaleźć się poszczególne elementy infrastruktury zarówno nowej, jak i obecnie
istniejącej, aby zobrazować rozmieszczenie poszczególnych elementów.
9. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe (np. zdjęcia, mapy, ekspertyzy, rekomendacje itp.)

10. ZBIERZ CO NAJMNIEJ 10 PODPISÓW MIESZKANEK/MIESZKAŃCÓW
POPIERAJĄCYCH POMYSŁ ZGŁASZANY DO SŁUPSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO. (wyłączając wnioskodawcę/wnioskodawczynię projektu). Zadanie
infrastrukturalne lokalne WSPÓLNE OSIEDLE, musi być poparte przez 10
mieszkańców/mieszkanki okręgu, w którym zgłaszane jest zadanie. Wskazana liczba osób jest
wymagana, aby przyjąć projekt.Wskazana liczba osób jest wymagana, aby przyjąć projekt.
Zadanie infrastrukturalne lokalne może być poparte tylko przez mieszkańców
okręgu, którego dotyczy.
Wpisując się na listę i będąc świadomy/- a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia informuję, że
jestem mieszkańcem/mieszkanką Miasta Słupska oraz wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27.04.2016 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.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Administratorem danych
osobowych jest Prezydent Miasta Słupska z siedzibą w Słupsku, plac Zwycięstwa 3. Bez podania poprawnych danych nie
jest możliwe poparcia w/w zadania do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020.

IMIĘ I

ADRES

NAZWISKO

ZAMIESZKANIA,
W TYM OKRĘGU

napędzane przez:

PODPIS

PESEL
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska z siedzibą w Słupsku, przy pl.
Zwycięstwa 3, który reprezentuje Miasto Słupsk i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2.Prezydent wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Słupsku , z którym skontaktować się
można poprzez: e-mail iod@um.slupsk.pl; tel. 59 84 88 300.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu Słupskiego Budżetu
Obywatelskiego, za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1
lit. a) 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 przesyłu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiedni pod względem kompetencji Wydział Urzędu Miejskiego w
Słupsku przeprowadzający całą procedurę Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik
nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie Słupskiego Budżetu Obywatelskiego; 10.Pani/Pana
dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

Z up. PREZYDENTA

Miasta Słupska
Marta Makuch
Zastępca Prezydenta

napędzane przez:
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