
 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 

Na podstawie § 9 regulaminu określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród Powiatu 

Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/423/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ogłasza: 

 

nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 za rok 2020 

 

I. Termin naboru wniosków 

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie  

od dnia 15 lutego 2021 roku do dnia 8 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii 

Starostwa). 

II.   Miejsce składania wniosków 

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  

60-509 Poznań. 

III. Zasady i tryb naboru wniosków oraz wymogi formalne określa Regulamin określający 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiący załącznik 

do uchwały Nr XXXI/423/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 



IV. Formularz Wniosku o przyznanie Nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowi Załącznik  

do niniejszego Ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatu Poznańskiego   

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej,  upowszechniania  

i  ochrony kultury   

dla 

 

1. Imię i nazwisko:_________________________________________________ 

2. Dokładna data urodzenia:_________________________________________ 

3. Dokładny adres zamieszkania:______________________________________ 

4. Oświadczam, że osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot wskazany we wniosku mieszka, ma siedzibę 

na terenie powiatu poznańskiego lub prowadzi działalność na jego rzecz. 

 

Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:________________________________________________________ 

Adres korespondencyjny:____________________________________________________________ 

Adres e-mail:______________________________________________________________________ 

Nr telefonu:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________dnia_______________                                           _________________________ 

      (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


