Skema dwar l-Għotja tal-Culture Pass
Sejħa għal Espressjoni ta' Interess 2019

Formola Uffiċjali ta’ Applikazzjoni

Culture Pass 2019 – Formola ta’ Applikazzjoni

A. DETTALJI DWAR L-APPLIKANT
1. Isem u Kunjom l-Applikant
* Jekk l-applikazzjoni qed tiġi ppreżentata f'isem organizzazzjoni, l-applikant għandu jkun ir-rappreżentant
legali tal-Organizzazzjoni Volontarja / Kumpanija. Fil-każ li l-proġett jingħata finanzjament, l-applikant
għandu jkun ukoll il-firmatarju tal-kuntratt. Speċifika l-pożizzjoni tal-applikant fl-Organizzazzjoni (jekk
applikabbli).

2. Isem l-Organizzazzjoni (*jekk applikabbli)

3. Numru tal-karta tal-identità tal-Applikant

4. Indirizz Postali tal-Applikant

5. Dettalji dwar l-Applikant

Numru tat-telefon:
Numru tal-mowbajl:
Indirizz tal-email:
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6. Ġieli bbenefikajt minn fondi pubbliċi?

Iva

Le

7. Jekk iva, nitolbuk ġentilment tispeċifika l-isem/ismijiet u d-dati ta’ dawk il-proġett/i li
seħħew bejn l-2013 u l-2018

Proġett

Fond li bbenefikajt minnu

Data

8. Numru ta' reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni Volontarja (jekk applikabbli)
VO

Jekk jogħġbok ehmeż iċ-ċertifikat tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.
(taħt Anness 2)

9. Numru tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpanija (VAT) (jekk applikabbli)

9. Agħti profil artistiku qasir tal-individwu/grupp/organizzazzjoni
Mass. 200 kelma
Jekk jogħġbok ehmeż profil artistiku ma' din l-applikazzjoni, taħt Appendiċi 2
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10. Daħħal l-ismijiet tal-prattikanti kreattivi involuti u semmi fil-qosor l-esperjenza
tagħhom.
Jekk jogħġbok ehmeż is-CV tal-prattikanti kreattivi involuti f’Appendiċi 2
Isem il-prattikant kreattiv

Esperjenza

5. Se jkun hemm kollaborazzjoni ma' xi organizzazzjoni oħra? Jekk iva, daħħal l-isem talorganizzazzjoni li tkun qed tikkollabora magħkom, u pprovdi informazzjoni ġenerali
dwarha kif ukoll informazzjoni dwar il-kollaborazzjoni tagħkom.

B. DETTALJI DWAR IL-PROĠETT
Isem il-Proġett

Deskrizzjoni tal-Proġett (massimu ta’ 200 kelma)
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Diġà bennefikajt minn xi fondi pubbliċi għal dan il-proġett?

Iva

Le

Jekk iva, semmi l-fond/i, is-sena ta’ finanzjament, u l-ammont provdut.
Fond

Sena

Ammont Finanzjarju provdut

Jekk jogħġbok immarka l-kategorija li tapplika għall-attività tiegħek
Żfin

Teatru

Mużika

Arti Viżiva

Letteratura

Film

Patrimonju

Jekk l-avveniment huwa multidixxiplinarju, immarka l-oqsma kollha relatati.
Informazzjoni dwar id-Data, il-Post, l-Grupp ta’ Età tal-Udjenza fil-Mira, u d-Daqs
Massimu tal-udjenza (Ara hawn taħt)
Data

Post

Età tal-Grupp fil-Mira

Daqs Massimu ideali taludjenza

Ħin ideali tal-Preżentazzjoni

Tul

Data: Daħħal id-dati meta se jseħħ/u l-avveniment/i. Id-dati eliġibbli huma minn
Ottubru 2019 sa nofs Ġunju 2020. Jekk possibbli pprovdi d-dettalji tal-ħin ukoll.
Daħħal ukoll ir-ripetibilità tal-avveniment, jekk ikun hemm. Jekk l-avveniment ikun
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disponibbli fuq talba, jekk jogħġbok ipprovdi data meta l-avveniment jista' jiġi
rriservat mill-iskola u n-numru totali ta' dati ta' produzzjoni disponibbli.

Post: Indika l-post/ijiet fejn se jseħħ/u l-avveniment/i. L-avvenimenti jistgħu jsiru
barra l-iskola bħal f’teatri pubbliċi, mużewijiet, ċentri komunitarji, ċinema, eċċ. Jew
inkella l-attività tista' żżur l-iskejjel. Daħħal ukoll kwalunkwe kwistjoni ta'
aċċessibilità fiżika.
Grupp ta’ età tal-udjenza fil-mira: Ipprovdi l-għadd ta' postijiet disponibbli fil-post, il-

gruppi ta' età xierqa tal-udjenza, l-adegwatezza għal studenti b'diffikultajiet ta'
tagħlim kif ukoll stima tan-numri ta' udjenza. Din it-taqsima għandha tkun suddiviża
kif ġej:
1) in-numru ta' postijiet disponibbli, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li lprestazzjonijiet m'għandhomx jaqbżu numru massimu ta' 150 student apparti lpersunal ta' sorveljanza;
2) udjenza fil-mira għal kull Sena jew Form, (Kindergarten, Skejjel Primarji, Skejjel
Sekondarji);
3) ħin;
4) tul ta' ħin.

Ftakar li l-għotja pprovduta tkun ibbażata fuq in-numru attwali ta' persuni li
jattendu l-avveniment. Fil-jum tal-avveniment, inti għandek timla’ Formola ta'
Talba, li hija disponibbli bħala Appendiċi I.
Data talAvveniment

Post

Ħin u Tul ta’ Ħin

Ammont ta’
Udjenza fil-Mira
f’kull Form

Żid appendiċi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi / id-dettalji tal-wirja kemm jekk lispettaklu se jsir fl-iskola u kemm jekk f'post pubbliku. Daħħal l-informazzjoni bħala
Anness 3.
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L-avveniment tiegħek huwa xogħol diġà eżistenti? Jekk iva, jekk jogħġbok
ipprovdi d-dettalji dwar fejn ġie ppreżentat. Ipprovdi wkoll reġistrazzjonijiet ta'
kampjun tax-xogħol fuq pen drive jew ibgħat link għal vimeo jew permezz ta'
WeTransfer u daħħalha bħala Appendiċi 4.

Jekk ix-xogħol propost għadu fil-fażi tal-iżvilupp, jekk jogħġbok ipprovdi
informazzjoni dwar ix-xogħol li għaddej s'issa. Ukoll jekk possibbli, agħti
kampjun tax-xogħol li għadu għaddej fuq pen drive jew ibgħat link għal vimeo jew
permezz ta' WeTransfer u daħħalha bħala Appendiċi 4.

Kriterji ta' evalwazzjoni:
Massimu ta' 100 kelma

a) Il-Kwalità Artistika u l-kollaborazzjonijiet fuq il-proġett (40 punt).
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b) Ir-rilevanza tal-avveniment propost għall-udjenza fil-mira u l-ingaġġ maludjenza (20 punt)

(c) Kif jinħarġu permezz tal-esperjenza artistika t-temi kurrikulari? (20 punt)

(d) Kollaborazzjoni mal-iskejjel fuq il-workshops ta' qabel jew ta' wara u lpakkett tal-għalliema/riżorsi u r-rappurtar tiegħu. (20 punt).
Jekk jogħġbok ipprovdi kampjun tal-pakkett tal-Għalliema/Riżorsi inklużi l-komponenti
tal-kurrikulu li jintmissu bħala parti mill-attività. Ehmeż dan bħala Anness 5.
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LISTA TA' ANNESSI
Anness 1: Formola ta' Talba (il-kopja li għandha timtela hija mehmuża).
Anness 2: Dettalji tal-Applikant (Kummissarju għal Ċertifikat ta' Organizzazzjonijiet
Volontarji / Profil Artistiku).
Anness 3: Speċifikazzjonijiet tekniċi / dettalji tal-ispettaklu.
Anness 4: Irrekordjar tal-kampjun tax-xogħol / xogħol li għadu għaddej.
Anness 5: Kampjun tal-Pakkett tal-Għalliema/Riżorsi inklużi l-komponenti talkurrikulu mimsus bħala parti mill-attività u pjan g]all-workshop.

Dikjarazzjoni tal-Applikant

Bl-iffirmar ta' din id-dikjarazzjoni nikkonferma li, safejn naf jien, l-informazzjoni kollha
li tinsab f'din il-Formola ta' Applikazzjoni u l-Annessi tagħha hija korretta.

Barra minn hekk, nikkonferma li naċċetta l-kundizzjonijiet u l-proċess kif stipulat fiddokument tal-Linji Gwida.

Data: _______________________

Firma tal-Applikant: ____________________

L-informazzjoni pprovduta f'din il-formola ta' applikazzjoni qegħda tiġi pproċessata skont
il-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Dejta.
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Sottomissjoni tal-Applikazzjoni
Tista' tissottometti l-formola tal-applikazzjoni tiegħek bid-dokumenti ta' sostenn rilevanti
kollha kif ġej:
-

permezz ta' email lid-Direttorat tal-Kultura, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u
Gvern Lokali fuq l-indirizz elettroniku li ġej sad-data tal-għeluq tas-16 ta' Awissu 2019
f'nofsinhar:

culturepass.mjcl@gov.mt

jew
-

Billi tibgħat kopja stampata u kopja elettronika (fuq pen drive) bil-posta rreġistrata flindirizz li ġej sad-data tal-għeluq tas-16 ta’ Awissu 2019 f'nofsinhar:

Direttorat tal-Kultura
Ministeru għall-Kultura, Ġustizzja u Gvern Lokali
21, Chateau de la Ville
Triq l-Arċisqof
Valletta VLT 1443
Att: Skema dwar il-Culture Pass

Tista' tissottometti l-formola ta' applikazzjoni tiegħek bl-idejn fid-Direttorat tal-Kultura bejn
it-Tnejn u l-Ġimgħa mit-08.00 sa nofsinhar.
Applikazzjonijiet tard jitqiesu mhux eliġibbli.

L-informazzjoni pprovduta f'din il-formola ta' applikazzjoni għandha tiġi pproċessata
skont il-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Dejta.
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