Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 318/2015/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 4 listopada 2015 r.
URZĄD MIASTA PABIANIC
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU, ul. św. Jana 10
KOMISJA DO SPRAW PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH
Wniosek o użyczenie lokalu z zasobów Miasta Pabianice przeznaczonego na pracownię
twórczą zgodnie z Zarządzeniem Nr ……/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
4 listopada 2015 r. w sprawie ………………………………………….

Informacje o wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pracowni na działalność
twórczą
1. Imię i nazwisko
2. Adres
zamieszkania
3. Telefon
4. e- mail
5. Wykształcenie

6. Rodzaj
prowadzonej
działalności
artystycznej
7. Życiorys
artystyczny
Dokonania

8. Opis
prowadzonych
działań
artystycznych na
terenie miasta
Pabianic
9. Opis zamierzeń
artystycznych

10. Informacja o
warunkach
lokalowych

11. Wskazana
lokalizacja
pracowni zgodnie z
ogłoszeniem
Koncepcja
zagospodarowania
lokalu
12. Inne informacje,
zdjęcia, materiały,
które pomogą
Komisji do spraw
Pracowni
Artystycznych w
podjęciu decyzji o
przyznaniu lokalu
na pracownię.*
*Nieobowiązkowe
Załączniki:
1. Kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej (w przypadku posiadania).
2. Rekomendacje/referencje.
3. Oświadczenie o wykonaniu na własny koszt wszelkich prac remontowych w lokalu po
uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego.
4. Oświadczenie o nieposiadaniu pracowni artystycznej na terenie Pabianic.
5. Zobowiązanie do prowadzenia działalności artystycznej nie będącej uciążliwą dla
pozostałych mieszkańców budynku.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w złożonej dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wszelkie informacje zawarte we wniosku będą służyły wyłącznie ocenie Komisji i nie
zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem

……………………………………………………………….

URZĄD MIASTA PABIANIC
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU, ul. św. Jana 10
KOMISJA DO SPRAW PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH
Wniosek o użyczenie lokalu z zasobów Miasta Pabianice przeznaczonego na pracownię
twórczą zgodnie z Zarządzeniem Nr …….//2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania lokali na pracownie
artystyczne, powołania Komisji ds. Pracowni Artystycznych i ustalenia Regulaminu
określającego tryb jej pracy, kryteria oceny wniosków o użyczenie lokalu na pracownię.
Informacje o wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pracowni na działalność
twórczą
1. Imię i nazwisko
2. Adres
zamieszkania
3. Telefon
4. e- mail
5. Wykształcenie

6. Rodzaj
prowadzonej
działalności
artystycznej
7. Życiorys
artystyczny
Dokonania

8. Opis
prowadzonych
działań
artystycznych na
terenie miasta
Pabianic

9. Opis zamierzeń
artystycznych

10. Informacja o
warunkach
lokalowych

11. Wskazana
lokalizacja
pracowni zgodnie z
ogłoszeniem
Koncepcja
zagospodarowania
lokalu
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Artystycznych w
podjęciu decyzji o
przyznaniu lokalu
na pracownię.*
*Nieobowiązkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załączniki:
Kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej (w przypadku posiadania).
Rekomendacje/referencje.
Oświadczenie o wykonaniu na własny koszt wszelkich prac remontowych w lokalu po
uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego.
Oświadczenie o nieposiadaniu pracowni artystycznej na terenie Pabianic.
Zobowiązanie do prowadzenia działalności artystycznej nie będącej uciążliwą dla
pozostałych mieszkańców budynku.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w złożonej dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wszelkie informacje zawarte we wniosku będą służyły wyłącznie ocenie Komisji i nie
zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem

……………………………………………………………….

