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ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЦЋЕ У КРЕАТИВНИМ КАМПОВИМА
На
пројекту № ЦБ007.2.22.231 „Омладинска уметничка мрежа“
у оквиру Програма прекограничне сарадње Interreg-IPA Бугарска-Србија 2014 - 2020 “
(РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ 31.03.2021.)

Информације о вама
Име и презиме
Колико имате година*?
Адреса
(град/село, општина, округ, улица, број)
Да ли идете у школу?

☐Да

☐Не

Ако је ДА, молимо наведите у коју школу
идете:
Конатак телефон:
Е-mail на који вас можемо контактирати
* НАПОМЕНА: Уколико имате мање од 18 година неопходна је и писана сагласност родитеља/старатеља за
ваше учешће у пројекту.
https://www.dkknjazevac.net/

Формат

сагласноти

можете

пронаћи

на

нашем

сајту

на

страни

Мотивација за учешће
Како сте сазнали за креативне
кампове који се организују?
За који креативни камп се

☐

пријављујете?

Ликовна

(означити само 1 поље од пониђених)

уметност

Који су ваши главни мотиви за
пријаву за учешће у креативном
кампу?
Поделите

своја

главна

достигнућа или искуства
одговарајућем

у

креативном

пољу за које се пријављујете?

☐

☐

Креативно Музика
писање

☐

☐

☐

Плес

Глума

Фотографија
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Зашто желите да учествујете у
креативном кампу?
(Молимо вас да изразите своју
мотивацију за учешће у кампу у
највише 250 речи)
Која су ваша очекивања од
вашег учешћа у креативном
кампу и других активности у
оквиру пројекта?

Промоција достигнућа
Да ли имате идеју како можете да

☐Да

☐Не

промовишете остварена достигнућа
у креативном кампу?
Ако је одговор ДА, молимо опишите
како?

Слажем се да податке које сам попунио/ла користи ,,Дом културе“ Књажевац, како би размотрили
моју пријаву за креативни камп у оквиру пројекта № ЦБ007.2.22.231 „Омладинска уметничка мрежа“
у оквиру Програма за прекограничну сарадњу Interreg-IPA Бугарска-Србија 2014 - 2020

ВАЖНО
Попуњену пријаву послати мејлом на prijava.domkulture@gmail.com
Поред попуњене пријаве неопходно је доставити за кампове:
•„Ликовна уметност“ - два скенирана или сликана примерка својих дела/рада;
•„Креативно писање“ -додатни текст (састав, есеј, песма, прича...), дуг до 1000 речи, у
електронском формату;
•„Музика“-снимак или линк са видео прилозима са својих учешћа на приредбама/догађанима или
кратак видео снимљен телефоном како свираш/певаш;
•„Плес“ –снимак или линк са видео прилозима са својих представа/учешћа на
приредбама/догађајима или кратак видео снимљен телефоном како играш.
•„Глума“-снимак или линк са видео прилозима са својих представа/учешћа на
приредбама/догађајима или кратак видео снимљен телефоном где глумиш (скеч, монолог, део
неке представе или слично)
•„Фотографија“- две своје фотографије;

