
                                                          

WAKACYJNA AKADEMIA 

 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WOLONTARIUSZY I LIDERÓW LOKALNYCH  

DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI  

Po naszej Wakacyjnej Akademii  będziesz : 

Skutecznie, efektywnie i z pomysłem  działać w swojej społeczności!!! 

Nazwa Warsztatu  Planowany termin i miejsce 
spotkania  

Korzyści dla uczestnika  
 

Przygotowanie autorskich 
warsztatów dramowych 
przeprowadzenie ich w 
swoich środowiskach 
lokalnych – warsztaty 4 dni, 
oraz dwa dni na wsparcie 
przy przygotowaniu i 
przeprowadzeniu 
scenariusza dramowego  

16-17.09 w godzinach 12.00-18.00 
21-22.09 w godzinach 12.00-18.00 
30.09-w godzinach 15.60-19.30 
01.10 w godzinach 9.00-17.00 
 
Gmina Długosiodło 

uczestnik posiada: 
- autorski   program pracy z 
młodzieżą i/lub  osobami 
dorosłymi metodą Dramy  
 
*prosimy o zgłaszanie 2 osób z 
organizacji, ze względu na pracę 
podczas warsztatów  

Warsztaty z Fundraisingu   - 
warsztaty 2 dni   

23.09 w godzinach 14.00-20.00 
24.09 w godzinach 9.00-15.00  
 
Wyszków 
 

uczestnik: 
- zna  i umie  stosować metody 
pozyskiwana środków poza 
dotacjami ( pisaniem wniosków)   

Tworzenie gier terenowych z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań   - 
warsztaty 2 dni  

29.09 w godzinach 10.00-16.00 
30.09 w godzinach 9.00-16.00 
 
Wyszków 
 

Uczestnik: 
- umie tworzyć ciekawe gry 
edukacyjne kulturowe  dot. 
mojej miejscowości, środowiska  

 

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,  osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia 
na wskazanym formularzu  mailowo : stowarzyszenie@tradycyjnienowoczeni.pl  

Projekt finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i własnych 
realizatorów. Współrealizatorzy Projektu: Federacja Mazowia, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP- KLATKA, 
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi  
 

Szczegółowe informacje: 

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi 

ul. Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło 

tel. 29 742 23 93, 506 816 726  w godz. 8.00-16.00 

e-mail: stowarzyszenie@tradycyjnienowoczesni.pl 

mailto:stowarzyszenie@tradycyjnienowoczeni.pl
mailto:stowarzyszenie@tradycyjnienowoczesni.pl


                                                          

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY 

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZGŁASZAJACEJ : 

NAZWA INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ 

 
 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

 
 

 

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ  

 
 

 

TELEFON E-MAIL 

 
 

 

 

DANE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UDZIAŁU W WARSZTATACH:  

IMIĘ I NAZWISKO 

 
 

SPOSÓB REPREZENTACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

 

 PRACOWNIK/CA 

 

 CZŁONEK/KINI 

 

 WOLONTARIUSZ/KA 

 

 INNY, JAKI ………………………………… 

TELEFON E-MAIL 

 
 

 

WARSZTAT W KTÓRYM CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ (zaznacz właściwy, może być kilka)  

 Przygotowanie autorskich warsztatów 
dramowych przeprowadzenie ich w swoich 
środowiskach lokalnych 
 

 Warsztaty z Fundraisingu 

 Tworzenie gier terenowych z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań 

 

1.  Ja, niżej podpisany/a potwierdzam uczestnictwo w warsztatach  

2. . Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi na potrzeby rekrutacji 

oraz podmioty realizujące badania ewaluacyjne, jak również zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością oraz informacją i 

promocją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmianami). 

3.  Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku zarejestrowanego na materiałach fotograficznych wyłącznie dla potrzeb realizacji i 

promocji projektu. 

 

 

 

……………………….…………………………………….. 

Data i podpis  


