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ANKIETA TWÓRCY LUDOWEGO 


DANE KONTAKTOWE

Nazwisko



Imiona


Adres
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (województwo, powiat, gmina)


Telefon
e-mail
www




Data przyjęcia do STL
Nr legitymacji członkowskiej
Oddział





TWÓRCZOŚĆ

Czy jest Pani/Pan aktywna twórczo?

Wykonywana dziedzina twórczości  
(jeżeli zajmuje się Pani/Pan kilkoma rodzajami twórczości, proszę wymienić wszystkie, proszę podać rodzaj wykonywanych prac np. pisanki batikowe, rzeźba w drewnie/w kamieniu, pająki krystaliczne, malarstwo na szkle/na płycie/na płótnie itp.)


Co jest podstawą Pani/Pana utrzymania  (wpisać odpowiednie: twórczość ludowa, gosp. rolne, praca zawodowa, renta, emerytura)


Odznaczenia, nagrody, stypendia 
(wpisać te najważniejsze: krzyże zasługi, Gloria Artis, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Nagroda im. Oskara Kolberga, stypendium ministra itp., proszę podać nazwę i rok przyznania)












Wystawy indywidualne i zbiorowe
(proszę wypisać wg wzoru: tytuł wystawy, miejsce/organizator, rok, rodzaj wystawy indywidualna/zbiorowa np. Święte postacie na szkle malowane, Galeria Sztuki Ludowej STL, Lublin, 2020, wystawa zbiorowa)






















Udział w konkursach (proszę wypisać wg wzoru: tytuł/nazwa konkursu, miejsce/organizator, rok, rodzaj otrzymanej nagrody np. A to polskie właśnie..., Lublin, 2004, II nagroda; w przypadku dużej aktywności w konkursach,  proszę wypisać te najważniejsze, jeśli jest to udział cykliczny wystarczy raz wpisać nazwę a obok zaznaczyć tylko rok i rodzaj nagrody np. Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej, Civitas Christiana, Kielce, 2010 – I nagroda, 2011 – III nagroda, 2013 – wyróżnienie)

























Współpraca z instytucjami
(muzea, domy kultury, proszę podać konkretne nazwy np. Galeria Sztuki Ludowej STL, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Wsi Lubelskiej itp.)


Aktywność twórcza/warsztaty, pokazy, plenery i inne 
(proszę wskazać konkretne działania np. udział w Szkółce Rzeźbiarskiej w Łukowie, prowadzę warsztaty z wykonywania ozdób choinkowych z opłatka itp.)


Czy posiada Pani/Pan własną kolekcję prac; warsztat twórczy, izbę regionalną? Proszę opisać charakter zbiorów i zasady ich udostępniania/sprzedaży (czy są to prace własne, innych twórców, zbiory z kultury materialnej, czy i w jaki sposób są one udostępniane, komu, kiedy i w jakich godzinach, można podać adres, stronę internetową, czy i gdzie można zakupić pani/a prace).  
















W jaki sposób Pani/Pana twórczość była promowana w mediach, na stronach internetowych, czy posiada Pani/Pan publikacje dot. swojej twórczości – katalogi, foldery, filmy itp.? 
(można je wypisać, wskazując tytuł, miejsce wyd. lub nagrania oraz rok, w miarę możliwości można te materiały nadsyłać na adres STL, dołączymy je do naszych zbiorów)















Proszę napisać coś od siebie – czym wyróżniają się Pani/Pana prace? Czym dla Pani/Pana jest twórczość ludowa? 
Od kogo przejęła Pani/Pan umiejętności? Czy są one nadal przekazywane w rodzinie? itp.
















OŚWIADCZENIA


Wyrażam zgodę na upublicznianie na stronach prowadzonych przez STL (m.in.: www.zgstl.pl, www.kulturaludowa.pl, portale społecznościowe) oraz w innych kanałach i materiałach promocyjnych moich danych osobowych w postaci (zaznaczyć właściwe):


Adresu



e-mail

www

Telefon


Fotografii
twórcy 
oraz jego prac

kontakt (tylko) 
przez  STL


Informacje te będą wykorzystywane w celu promocji Pani/Pana twórczości,  kultury tradycyjnej oraz promocji Stowarzyszenia. Zgodę tę mogą Państwo także w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z Biurem STL.

Miejscowość, data
Podpis twórcy




Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku i dorobku twórczego w celach statutowej i merytorycznej działalności Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie.

Miejscowość, data
Podpis twórcy




Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnienie ankiety oraz odesłanie na adres: 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
oraz dołączenie ewentualnych materiałów dotyczących twórczości 
(zdjęcia, katalogi, wycinki prasowe, druki ulotne, itp.)

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. (81) 532 49 74, e-mail: zgstl@op.pl
DZIĘKUJEMY!

