
ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI:
(vyberte jednu z možností)

Občan

Občianske združenie

Nezisková organizácia

Michal Hajduk

Prihláška na projekt v roku 2021
MESTO SABINOV - Participatívny rozpočet

Oprávnený žiadateľ: *

Názov žiadateľa: *
(v prípade žiadateľa "OBČAN" uveďte meno a priezvisko)

Sídlo žiadateľa: *
(uveďte názov ulice, orientačné, súpisné číslo)

Matice slovenskej 1939/25, 083 01 Sabinov



ÚDAJE O PROJEKTE:

Grafická škola

IČO žiadateľa / (dátum narodenia): *

Garant projektu: *
:(meno a priezvisko, funkcia):(ak relevantné)

Telefónne číslo: *
(uveďte v tvare: +421 XXX XXX XXX)

E-mail: *
(uveďte e-mailový kontakt)

Názov projektu: *
(uveďte názov projektu:)

Michal Hajduk, garant



Rozšíriť povedomie o umení grafiky širšej verejnosti mesta Sabinov.

Rozvoj kultúry, propagácia výsledkov, a práce samotného média, a umenia.

Námestie slobody 100, 

Zameranie sa na umeleckú tvorbu v médií grafiky. Samotný projekt pozostáva z propagácie média grafiky. 
Projekt samotný je koncipovaný primárne ako škola, kde by bolo možné sa zoznámiť zo samotnými 
grafickými technikami a médiom. Ako tzv. malá škola grafiky by bola určená  primárne laikom. Od samotnej 
prezentácie daného média, a stručnej teórie ktorá by bola podaná primárne by sa prešlo ku samotnej tvorbe 
a praxi. Vzhľadom na široké možnosti média, by som sa zameral hlavne na základné grafické techniky tj. 
linoryt, linorez, suchá ihla, monotypia, a podobne. Išlo by tu najprv o oboznámenie sa s teóriou, a technikou. 
Následne by sa prezentovali ukážky, a nasledovala by samotná tvorba.

Cieľ projektu: *
(uveďte cieľ, ktorý sa má projektom dosiahnuť)

Prínos pre rozvoj mesta: *
(uveďte aký prínos projekt prinesie pre rozvoj mesta Sabinov)

Miesto realizácie projektu: *
(uveďte miesto realizácie - ulicu, miestnu a/alebo mestskú časť, kde sa bude projekt realizovať)

Predpokladané náklady projektu v Eurách: *
(uveďte celkovú sumu v Eurách s DPH, ktorá je potrebná na realizáciu projektu )

Stručný popis jednotlivých aktivít projektu: *
(uveďte stručný popis projektu - maximálne 250 slov )

 Formuláre

2.200,00 €






