
 
 
 
 
 

DIE/KUNST/EUROPA  
 
Dane dot. kandydata 

Imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………. 

Instytucja:  ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres:            ..………………………………………………………………………………………………….  

Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Dane dot. wnioskodawcy (jeżeli nie jest tożsamy z kandydatem) 
 

Imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………. 

Instytucja:  ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres:            ..………………………………………………………………………………………………….  

Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Dane nt. projektu 

Nazwa projektu/dzieła sztuki: ….……………………………………………………………………………. 

Okres realizacji projektu:  ……………………………………………………………………………….. 

 
Prosimy o opis projektu/dzieła sztuki. Prosimy o wyjaśnienie zamiaru, grup docelowych oraz 
zamierzonego i faktycznie osiągniętego sposobu oddziaływania (maks. 2500 znaków): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

 

 

 

 

 



Przyczynek do idei europejskiej 
Nagrodą DIE/KUNST/EUROPA wynagrodzona zostanie twórczość artystyczna nawiązująca do 
tematu „Europa” (historia, dziedzictwo kulturowe, wspólnota wartości, aktualny rozwój), 
która przekłada dany temat na język artystyczny tworząc przy tym pozytywną identyfikację z 
tematem. Prosimy o krótki opis, w jaki sposób projekt spełnia ten wymóg (maks. 2500 
znaków):   
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakter transgraniczny  
Czy w projekcie partycypują ludzie różnych narodowości (przede wszystkim z Niemiec i z 
Polski)? Czy dzieło sztuki skierowane jest do publiczności międzynarodowej? Proszę o krótkie 
wyjaśnienie (maks. 1500 znaków):   
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załączniki  
Prosimy załączyć do wniosku dokumenty, aby odpowiednio zaprezentować projekt/dzieło 
sztuki (zdjęcia, wideo, utwory muzyczne itp.). Mogą Państwo dołączyć dalsze materiały, jak 
dokumentację projektową, przykłady relacji medialnych i recenzje. Załącznik może zawierać 
maksymalnie siedem plików, a maksymalny rozmiar pliku wynosi 50 MB. [tutaj wydaje się że 
chodzi o rozmiar jednego pliku].  

 
Okres aplikacji  
Uwzględnione zostaną wnioski nadesłane do dnia 21 września 2018r..  

 
Kontakt  
Uprzejmie prosimy o skierowanie wniosku w formie elektronicznej 
na adres mailowy: diekunsteuropa@bautzen.de 
lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Budziszyn 
 
Stadtverwaltung Bautzen 
Amt für Pressearbeit und Stadtmarketing 
Laura Ziegler 
Fleischmarkt 1 
02625 Bautzen 
 
Warunki uczestnictwa 
Możliwymi laureatami są osoby fizyczne i osoby prawne (stowarzyszenia, organizacje, 
instytucje publiczne lub prywatne i grupy osób). Uprzejmie prosimy o przestrzeganie reguł 
konkursowych. Dla uczestnictwa konieczne jest nadesłanie w terminie i spełnienie kryteriów 
oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego. 
 
 
Oświadczenia uczestnika: 
Niniejszym składam swój wniosek/swoją aplikację o nagrodę DIE/KUNST/EUROPA. Akceptuję 
warunki uczestnictwa. Wyrażam zgodę na korzystanie z moich danych osobowych w celu 
realizacji wręczenia nagrody oraz w ramach public relations.  
 
 
 
 
…………………………….        …………………………..   
 Miejscowość, data       Podpis 
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