
 
 

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu 

Bydgoska Tożsamość Filmowa – Stypendium scenariuszowe, 

Miejskiego Centrum Kultury w  Bydgoszczy. 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko 

 
b) data urodzenia 

 
c) adres zameldowania/zamieszkania (zgodnie z Urzędem Skarbowym) 
 
d) adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym 
 
e) telefon kontaktowy 
 
f) adres e-mail 
 
g) numer PESEL  
 
h) właściwy Urząd Skarbowy 
 

2. Tytuł projektu, który ma być realizowany: 
 
 
 
 

3. Miejsce i termin realizacji projektu: 
 
 
 
 

4. Dlaczego twój scenariusz powinniśmy wybrać: 
 
 
 
 
 

5. Program realizacji stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone 
stypendium, plan pracy z terminem zakończenia pisania scenariusza: 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Przebieg kariery artystycznej i zawodowej związanej z publikowaniem opowiadań, 
powieści, dramatów scenicznych, scenariuszy filmowych: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

7. Inne istotne uwagi: 
 
 
 
 
 

Oświadczenia: 
 
1) Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku  
z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie 
oświadczam, że osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przeze 
mnie korespondencji, wyraziły zgodę na ich publikację. 
2) Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury        
w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14; 85 – 056 Bydgoszcz 
3) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie poniższych 
przepisów prawa: ustawy  z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.); ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486); ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.); uchwały Nr 459/XXII/12 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury; uchwały  
Nr 1025/178/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa 
Pomorskiego. 
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu stypendialnego  
dla twórców kultury.  
5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
6) Przyjmuję do wiadomości, że na stronie www.kino-orzel.pl oraz www.mck-bydgoszcz.pl  
opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, 
tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                      
..................................................                                         .................................................     
          czytelny podpis                                                                   miejscowość, data       
                   

 

Wymagane załączniki: 
1) życiorys artystyczny,  
2) Treatment/streszczenie lub nowela filmowa powinna być napisane czcionką Times New 

Roman, wielkość czcionki 12 pkt., na nie mniej niż 7 stron A4 i nie więcej niż 15 stron A4. 
Eksplikacja powinna być napisana czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt., na 
maksimum 1 stronę A4. 

 

http://www.kino-orzel.pl/
http://www.mck-bydgoszcz.pl/

