FORMATKA – określenie formy przystąpienia do Bałuckiej Strefy Kultury Czasu Wolnego
Prosimy o pilne wypełnienie i załączenie o zgłoszenia wypełnianego na stronie www.bok.lodz.pl
(należy wypełnić jedynie kolorowe pola)

Nazwa organizatora/realizatora 
(organizacja pozarządowa /osoba prowadząca działalność gospodarczą / instytucja / placówka / firma) – jeżeli dotyczy:

Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu własnym lub posiadającej prawo reprezentowania organizatora / realizatora:

Dane kontaktowe
Adres:

Telefon:

E-mail:


	Zgłoszenie udziału w wydarzeniu plenerowym Bałucki Bigiel w dniach 23-24 sierpnia 2019 na Rynku Starego Miasta w Łodzi.


Proponowana forma udziału 
(stoisko / prezentacja / występ / animacja itp.)
Nazwa i krótki opis działania
Uwagi i oczekiwania wobec Bałuckiego Ośrodka Kultury - organizatora wydarzenia











Zgłoszenie otwartych zajęć do TESTOWALNI Bałuckiej Strefy Kultury Czasu Wolnego w dniach 26 sierpnia – 8 września 2019 – WSTĘP WOLNY!!!

Nazwa zgłaszanych zajęć
Forma 
(warsztaty / zajęcia edukacyjne / pokaz )
i krótki opis zachęcający do udziału
Termin 
(data i godzina)
Adres realizacji zajęć na terenie dzielnicy Bałuty*
Sposób rezerwacji miejsc dla uczestników **




















* Jeżeli zgłaszający nie ma miejsca realizacji zajęć na terenie Bałut prosimy o kontakt z placówkami BOK w  celu uzgodnienia miejsca realizacji przed wypełnieniem formatki:
- Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166, tel. (42) 653-36-45, rondo@bok.lodz.pl;
- Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3, tel. (42) 651-67-47, zubardzka@bok.lodz.pl;
- Centrum Twórczości LUTNIA, ul. Łanowa 14, tel. (42) 652-62-27, lutnia@bok.lodz.pl;
- Wyspa Kultury, ul. Stawowa 28, tel. 501 369 349, wyspakultury@bok.lodz.pl.

** Jeżeli zgłaszający nie przewiduje prowadzenia rezerwacji miejsc prosimy o pisanie „nie dotyczy”.
Jeżeli planowana jest realizacja zajęć w placówce BOK prosimy o wpisanie „BOK - strefazajec.pl”.

Zgłoszenie oferty własnej form stałych (zajęć, warsztatów, szkoleń) do papierowego i internetowego Informatora Bałuckiej Strefy Kultury Czasu Wolnego na sezon 2019/2020
Nazwa zgłaszanych zajęć
Forma 
(warsztaty / zajęcia edukacyjne / pokaz )
i krótki opis zachęcający do udziału
Termin 
(daty i godziny) realizacji
Adres realizacji zajęć na terenie dzielnicy Bałuty*
Sposób rezerwacji miejsc dla uczestników **
Cena 
(jednostkowa za pojedyncze zajęcia / łączna za cały cykl)
























* Jeżeli zgłaszający nie ma miejsca realizacji zajęć na terenie Bałut prosimy o kontakt z placówkami BOK w  celu uzgodnienia miejsca realizacji przed wypełnieniem formatki:
- Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166, tel. (42) 653-36-45, rondo@bok.lodz.pl;
- Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3, tel. (42) 651-67-47, zubardzka@bok.lodz.pl;
- Centrum Twórczości LUTNIA, ul. Łanowa 14, tel. (42) 652-62-27, lutnia@bok.lodz.pl;
- Wyspa Kultury, ul. Stawowa 28, tel. 501 369 349, wyspakultury@bok.lodz.pl.

** Jeżeli zgłaszający nie przewiduje prowadzenia rezerwacji miejsc prosimy o pisanie „nie dotyczy”. Jeżeli planowana jest realizacja zajęć w placówce BOK prosimy o wpisanie „BOK - strefazajec.pl”.


