
 

K A R T A   D O   G Ł O S O W A N I A 

NA INICJATYWY KULTURALNE ZGŁOSZONE W RAMACH PROJEKTU BIERUŃSKIEGO 

OŚRODKA KULTURY DK+ INICJATYWY LOKALNE „OGARNIAMY MŁODYCH” 

GŁOSUJEMY MAKSYMALNIE NA 3 PROJEKTY STAWIAJĄC „X”  

L.P. NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS PROJEKTU 
KOSZT 

PROJEKTU 
MIEJSCE NA 
TWÓJ GŁOS 

1. 
„Bieruńska ImProwizorka! – 
Warsztaty Spontaniczności 
Scenicznej” 

Organizacja w DK „Gama” warsztatów improwizacji 
scenicznej dla młodzieży prowadzonych pod okiem 
profesjonalnych instruktorów, w tym m.in. z Wojtkiem 
Tremiszewskim – aktorem byłego kabaretu „Limo”.   

5.200 zł 

 

2. 
„COOLturalne soboty dla 
najmłodszych” 

Organizacja na osiedlu „Węglowa” dwóch edukacyjno-
wychowawczych wydarzeń plenerowych - animacji dla 
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin prowadzonych przez 
doświadczonych animatorów, mających na celu 
przybliżenie naszej małej ojczyzny, jej historii i szeroko 
pojętego dziedzictwa. 

4.100 zł 

 

3. 
„Gospel młodych – 
warsztaty muzyczne” 

Organizacja warsztatów muzycznych dla młodych 
mieszkańców Bierunia, którzy w oparciu o wcześniej 
przygotowany repertuar, pod okiem profesjonalistów 
przygotują się do wykonania finałowego koncertu w 
klimacie muzyki Gospel w DK „Gama”. 

4.900 zł 

 

4. 
„I na  rynku  i  w  orszaku,  
grają  werble  do  wiwatu” 

Organizacja warsztatów perkusyjnych, którzy pod 
okiem profesjonalisty przygotują finałowy występ 
uświetniający obchody Święta Niepodległości 11 
listopada oraz w dalszej perspektywie utworzą grupę 
występującą podczas imprez miejskich. 

3.950 zł 

 

5. 
„Gryfnie i maszketnie w 
PZSiE” 

Organizacja warsztatów plastycznych i kulinarnych 
opartych o śląskie tradycje, w których wezmą udział 
nauczyciele i uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół 
oraz członkowie bieruńskich zespołów 
folklorystycznych. 

3.500 zł 

 

6. „Kolyndowanie po ślonsku” 

Organizacja prób i warsztatów śpiewu kolęd w gwarze 
śląskiej z udziałem mieszkańców Bierunia w oparciu o 
przygotowany przez zespół folklorystyczny  
„Nowobierunianki” repertuar, który uwieczniony 
zostanie na płycie CD w ramach profesjonalnej sesji 
nagraniowej. 

4.800 zł 

 

7. „Koncert muzyki tanecznej” 

Organizacja dwóch koncertów muzyki tanecznej w 
wykonaniu Orkiestry Górniczej KWK „Piast” oraz 
warsztatów muzycznych dla mieszkańców Bierunia 
przygotowujących do gry sekcyjnej w zespole. 

6.000 zł 

 

8. „Koncert pod ziemią” 

Organizacja koncertu bieruńskiego zespołu „Mantra” w 
przejściu podziemnym przy rondzie na ul. 
Warszawskiej, gdzie znajduje się ekspozycja 
upamiętniająca najdłuższy strajk dołowy w czasie stanu 
wojennego w 1981 r. 

5.500 zł 

 

9. 
„Multimedialne Archiwum 
Współczesności” 

Organizacja jednego warsztatu fotograficznego oraz 
wykładu dot. kulturowego i przyrodniczego krajobrazu 
Bierunia, realizacja sesji zdjęciowej Bierunia w 
wykonaniu uczestników projektu, a następnie 
utworzenie multimedialnego  archiwum, które będzie 
uzupełnianie na bieżąco. 

2.900 zł 

 

10. „Na tropie regionalności” 
Opracowanie scenariusza gry terenowej zawierającej 
zagadki dot. historii i kultury Bierunia oraz organizacja 
rozgrywek z udziałem mieszkańców Bierunia. 

5.300 zł 
 



 

11. 

O czym Gołys szumi? – 
Podziel się swoja myślą. 
Listek po listku stwórzmy 
razem film! 

Organizacja warsztatów filmowo-reporterskich oraz  
tzw. historii mówionej podczas których uczestnicy 
projektu inspirując się opowieściami mieszkańców 
stworzą krótki film fabularny osadzony w historycznym 
Bieruniu.  

4.500 zł 

 

12. 
„Planszówka w zasięgu 
ręki”  

Wyposażenie Biblioteki nr 2 w Bieruniu w gry 
planszowe oraz udostępnienie tych gier mieszkańcom, 
a następnie organizacja cyklicznych rozgrywek 
„Planszówkowe pojedynki”. 

5.500 zł 

 

13. 

„Taneczny wehikuł czasu” – 

potańcówka w stylu lat ‘20 

oraz zajęcia taneczne z 

Charlestona i tańców 

użytkowych. 

Organizacja ogólnodostępnych warsztatów tanecznych 
dla mieszkańców Bierunia, a następnie potańcówki w 
stylu lat ’20 na której uczestnicy zaprezentują nabyte 
umiejętności. 

3.500 zł 

 

14. 
„Wokalny start” 

Organizacja indywidualnych, profesjonalnych lekcji 
emisji głosu (postawa, oddech, intonacja, dykcja) i 
podniesienie w ten sposób umiejętności wokalnych 
oraz zwiększenie aktywności muzycznej mieszkańców 
Bierunia. 

2.900 zł 

 

15. 
„Zgarniamy młodych do 
teatru” 

Organizacja cyklu warsztatów teatralnych 
prowadzonych przez znaną aktorkę pochodzącą z 
Bierunia Sylwię Boroń i opracowanie wspólnie z 
aktorami „Teatru dla Dorosłych” krótkiej etiudy 
scenicznej i spektaklu oraz organizacja spotkania dla 
mieszkańców z ww. aktorką.  

4.000 zł 

 

DANE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI ODDANYCH GŁOSÓW (obowiązkowe): 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ul. zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………….. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Spiżowej 4, 43-150 Bieruń 

(dalej nazywany w skrócie “BOK”). Informacji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych udziela powołany przez 

BOK Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: IOD@bok.bierun.pl. Twoje dane osobowe są przetwarzane 

przez BOK w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Bieruń, określonych przepisami prawa, 

w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo 

jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, ul. zamieszkania) będą 

przetwarzane jedynie w celach związanych przeprowadzeniem głosowania na inicjatywy kulturalne w ramach projektu DK+ 

INICJATYWY LOKALNE „OGARNIAMY MŁODYCH”.  

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących z BOK. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 

niezbędny do właściwej realizacji celu, dla którego zostały zebrane, czyli przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

głosowania. Po jej zakończeniu, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. Informujemy, że podanie danych 

osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek umowny, jednak niepodanie danych uniemożliwi weryfikację czy osoba 

głosująca jest mieszkańcem Bierunia oraz czy nie oddała głosu wielokrotnie, a tym samym spowoduje, że głos będzie 

nieważny. 

W związku z przetwarzaniem przez BOK Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw gwarantowanych przez 

RODO. Na zasadach określonych przepisami RODO i w przypadkach przewidzianych prawem, masz więc prawo: żądania 

dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, jak również 

przenoszenia danych. 

Na zasadach określonych przepisami RODO i w przypadkach przewidzianych prawem posiadasz również prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie 

zgody, zawsze masz prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania. Pamiętaj, że w sprawach spornych 

przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt . 
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