
                             

  

  

 SAGA  
 – współpraca z twórczymi środowiskami z obszarów wiejskich 

                                                         Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Proszę wypełnić poniższy formularz komputerowo lub odręcznie, podpisać i dostarczyć na adres 

Stowarzyszenia Willa Decjusza ul. 28 Lipca 17a, 30-233 Kraków lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

iwona.sulejewska@villa.org.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać między 3 a 15 września. 

 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail   

Czy posiada Pan/Pani orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność?  

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w warsztatach: (proszę zaznaczyć znakiem „x” 

obok wybranych zajęć) 

a) pisania piosenek 

b) pisania bajek 

 

Dlaczego chciałby/chciałaby Pan/Pani wziąć udział w warsztatach, jakie są Pana/Pani oczekiwania? 

 

 

 

Czy zamierza Pan/Pani wykorzystać zdobyte umiejętności, jeśli tak to w jaki sposób? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Uzupełniające informacje, które chce Pan/Pani przekazać organizatorom (pole nieobowiązkowe). 

 

 

 

 

 

 
Przyjmuję do wiadomości, że zakwalifikowanie do projektu „Saga – współpraca z twórczymi środowiskami z 

obszarów wiejskich” zobowiązuje mnie do uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 

lipca 1943 17a; 

2) inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Willa Decjusza jest Grzegorz Morek, villa@villa.org.pl, tel. 12 425 36 

38; 

3) Pana/Pani dane przetwarzane będą w związku z realizacją programu Saga – współpraca z twórczymi środowiskami 

z obszarów wiejskich zwanym dalej SAGA; 

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą firmy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych, np. dostawcom usług IT, firmom z którymi współpracujemy prowadząc działalność finansową, firmom 

prowadzącym strony www. Odbiorcy posługują się Pana/Pani danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami, i na 

podstawie umowy. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym; 

5) Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres ich wykorzystywania przez administratora. 

6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Jest Pan/Pani 

zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skreślenie z listy uczestników 

programu SAGA; 

9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w punktach 1 i 2 wymienionych poniżej jest warunkiem uczestnictwa w 

programie. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do wyrażenia zgody, a konsekwencją niewyrażenia będzie skreślenie z listy 

uczestników programu SAGA. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji programu SAGA, 

tak / nie* 

2. na publikację mojego wizerunku w celach sprawozdawczych i promocji działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza, 

tak / nie* 

* Proszę o podkreślenie poprawnej odpowiedzi. 

Miejscowość, data:      Podpis: 

 

 

Program warsztatów pisania piosenek (12 spotkań) 

 

Tematyka: 

1) Słuchanie i analiza piosenek, ćwiczenia rytmiczne, pisanie tekstów związanych z naszym 

życiem, gry i zabawy piosenką. 

2) Analiza i wspólna korekta materiału, dobór utworów, pisanie tekstów do piosenki 

zbiorowej. 

3) Napisanie muzyki do wybranych utworów (prowadząca). 

4) Przygotowanie koncertu finałowego, rozłożenie ról na wykonawców, chórki, twórców 

scenografii; zajęcia z reżyserem i profesjonalnym wykonawcą. 



 
 

  

 

Prowadząca 

Ewa Ryks - piosenkopisarka, kompozytorka muzyki teatralnej, pianistka. Wykształcona w Berklee 

College of Music, członek Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN, SongU i Broadjam. 

Autorka musicalu „Still I Have a Dream”, bajki „Ojej”, ponad 100 piosenek autorskich, oraz muzyki 

do tekstów poetów polskich. Producentka trzech spektakli z cyklu Muzyka w Poezji – Poezja w 

Muzyce. Nagrody: Grand Prix dla „Tutli Putli” na festiwalu Witkacowskim w Słupsku i w kilku 

konkursach zagranicznych. Prowadziła warsztaty w kraju i za granicą. 

 

 

Terminy: 

Pierwsze zajęcia 20.09 

Godziny zajęć: 9.30 do 13.30 (w tym przerwa kawowa); miejsce: Willa Decjusza 

wrzesień - 20.09, 27.09   

październik - 4.10, 11.10, 19.10, 24.10 

listopad - 9.11, 14.11, 21.11, 23.11, 28.11 

30.11.2018 r. – występ przed publicznością – sala Balowa godz. 17.00 

 

……………………………………………….. 

 

Program warsztatów pisania bajek (4 spotkania) 

 

Tematyka: 

1) Bajki – podstawowe problemy w pisaniu dla dzieci - język, konstrukcja, zdania, tematyka. 

2) Bajki edukacyjne i bajki pomagajki – jak przy pomocy bajek pokazywać dziecku świat, 

pomóc i jak wspierać go w rozwiązywaniu problemów. 

3) Bajki terapeutyczne – zmierzenie się z trudnymi tematami takich jak koszmary nocne, 

niepełnosprawność, zły dotyk, choroba i śmierć w rodzinie itp. 

4) Bajki usypianki – tematyka, słownictwo, melodyka, nastrój, powtarzalność. 

 

Prowadząca 

Jolanta Mirecka - pisze bajki dla dzieci i dla dorosłych. Wydała książeczkę „Bajki dla Majki”. Bajki 

Pani Joli można znaleźć w "Almanachu współczesnej bajki polskiej" z lat 2015 i 2016. Współpracuję 

z gazetami podróżniczymi „Podróże” i „Mandragon”. Od samego początku, czyli 5, 6 lat bierze 

udział w projekcie "Warsztaty kreatywnego pisania Saga" organizowane przez Stowarzyszenie 

Willa Decjusza. Podróżniczka, pasjonatka zwiedzania, żyła ponad 15 lat w krajach arabskich.  

 

Terminy: 

Pierwsze zajęcia 21.09 w Willi Decjusza 

Godziny i dni zajęć: piątki 9.30 do 13.30 (w tym przerwa kawowa); miejsce: Willa Decjusza 

wrzesień - 21.09, 28.09   

październik - 5.10, 12.10 

 


