KRÓLEWSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY 2016
KARTA ZGŁOSZENIA POMYSŁU
Nazwa Wszystkie Wasze pomysły, tj. imprezy, działania, inicjatywy nazywamy Przedsięwzięciami przedsięwzięcia Nazwa najlepiej, aby była krótka i chwytliwa, a co ważne oddawała ideę Waszego pomysłu: ………………..
Idea i cele przedsięwzięcia Parę zdań wprowadzających do Waszego przedsięwzięcia: skąd pomysł, ku czemu on zmierza i dlaczego właśnie TU i TERAZ: ………………..
Główni odbiorcy Rozwijając swój pomysł z pewnością macie przed oczami jego potencjalnych odbiorców – napiszcie jak widzicie tę grupę: ………………..
Sugerowany termin i miejsce realizacji Umiejscówcie swoje przedsięwzięcie w konkretnej przestrzeni miejskiej Gniezna i koniecznie zmieśćcie się w granicach trwania KFA, tj. od 10 czerwca do 28 sierpnia 2016 r.: ………………..
	Planowany budżet Spróbujcie oszacować całkowity koszt Waszego przedsięwzięcia. Postarajcie się ująć wszystkie możliwe koszty, dobrze przemyślcie ten punkt. Nie musicie ujmować kosztów promocji – ta pójdzie ze wspólnego budżetu festiwalu. Nie ograniczając Waszej inwencji twórczej pozostańcie też… realistyczni . Festiwal nie ma ogromnego budżetu, a czasem małe działania mogą dać więcej radości niż te „kosztochłonne”.: ………………..
	Harmonogram przygotowań Spróbujcie dokładnie określić czasowo przygotowania do realizacji przedsięwzięcia – to bardzo istotny punkt organizacji – pomyślcie też o potencjalnych pomocnikach (wolontariuszach).: ………………..
	Pomysły na promocję Mimo, że promocję będzie realizowana przede wszystkim centralnie, to w tym miejscu możecie podzielić się swoimi pomysłami na takie działania, które najlepiej by odpowiadały specyfice Waszego przedsięwzięcia i najlepiej trafiły do jego potencjalnych odbiorców.: ………………….
	Koordynator przedsięwzięcia Kolejny istotny punkt – jedną z zasad realizacji KFA jest powierzanie konkretnych przedsięwzięć koordynatorom, do których należeć będzie sprawne przeprowadzenie działania. Oczywiście na „urzędasów” także będziecie mogli liczyć, ale Koordynator to… Koordynator. Powinna to być osoba przekonana do idei pomysłu oraz dysponująca czasem i chęcią do jego przeprowadzenia. Poza imieniem i nazwiskiem podajcie także @ i telefon kontaktowy.  : ………………..
Wypełnioną Kartę należy przesłać na adres: piotrwisniewski@gniezno.eu w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje: Piotr Wiśniewski, tel. (61) 426-04-60. Przesłanie Karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem pomysłu do Królewskiego Festiwalu Artystycznego 2016.

