
 

 Prezentare  

„Comoara mea culturală personală” 

 
Vă rugăm să descrieți un element al patrimoniului cultural intangibil, care vă este aproape de inimă, 
cu care aveți o conexiune personală puternică și pe care doriți să-l prezentați vecinilor dvs. europeni. 
Trebuie inclusă  și o fotografie cu dvs. împreună cu moștenirea dvs. culturală. Categoriile și sugestiile 
pot fi găsite pe site-ul  codanec.eu.  
Vă rugăm să trimiteți formularul completat la adresa info@ileu.net. 
 
Informațiile de mai jos vor fi utilizate pentru publicarea pe site-ul proiectului nostru (codanec.eu), în 
cadrul expozițiilor și pentru relațiile publice: 
 
 

Trimis de: 

Numele persoanei sau grupului  

Țara  

 Locația / locul de origine  

 Regiune / provincie / stat / teritoriu 
(de exemplu, zonă urbană) 

 

Grup etnic  

Site-ul propriu (dacă este disponibil)  

 
Următoarele descrieri ar trebui să ofere prima impresie a moștenirii culturale personale. Descrierile vor 
fi prezentate în mod uniform pe website. Prin urmare, vă rugăm să scrieți până la 700 de caractere. 
Scrieți textele în propria limbă și în engleză (dacă aveți nevoie de ajutor pentru traducere în engleză, vă 
rugăm să ne informați). Mai multe descrieri detaliate, informații de fond și documente pot fi de 
asemenea anexate (vezi formularul B). 
 

 Comoara mea culturală 
personală - Nume  

 

Descrierea elementului patrimoniului cultural și conexiunea dvs. personală cu acesta 
(aproximativ 700 de caractere) 



 

 

 

 

 Intenția de a prezenta comoara culturală altora, în special vecinilor europeni și de a o transmite. 
(aproximativ 700 de caractere) 

 

 

 

 

English translation: Description of the cultural treasure and the personal connection to it 

 

 

 

 

English translation: Intention to present the cultural treasure and to pass it on 

 

 

 

 
 
Avem nevoie de o imagine digitală de bună calitate, adecvată pentru încărcare pe website-ul nostru 
calitate imagine / rezoluție de min. 1920x1440 (1080p): 
 

Fotografie cu tine sau cu grupul, cu comoara culturală aleasă. (de exemplu, fotografia unui 
dans.) 

Fotografie 

(vă rugăm să atașați fotografia ca fișier 
separat jpg sau png) 

Salvați imaginea astfel: 

CODANEC_Țara_Locația_Nume_Poză_Nr 

 



Titlul sau descrierea imaginii  

Numele fotografului  

Este necesar consimțământul la utilizarea imaginii și a persoanelor reprezentate , așadar vă rugăm 
să completați formularul atașat (formular C). 

 

Puteți atașa un videoclip scurt de maxim. 3 minute, care vă prezintă comoara culturală. Vă 
rugăm să salvați videoclipul după cum urmează: CODANEC_Țara_Orașul_Nume_Video 

 Titlul sau descrierea videoclipului  

Numele persoanei care a realizat 
videoclipul 

 

Este necesar consimțământul la utilizarea videoclipului și a persoanelor din videoclip, așa că vă 
rugăm să completați formularul atașat (formular C). 

  
Vă rugăm să selectați categoria și subcategoria din care face parte comoara dvs. culturală. 
Specificații sau subcategorii pot fi găsite pe website-ul  http://codanec.eu/categories/  
 

Categorie (vă rugăm să selectați) 
Specificație sau subcategorie (de exemplu, dans 
popular) 

☐ Dans 
 
 

☐ Muzică  

☐ Arte Performative   

☐ Sărbători, tradiții, obiceiuri   

☐ Artizanat, meșteșuguri 
 
 

☐ Cultura regională culinară (mâncare 
și băutură)  

 
 

☐ Practici referitoare la natură și 
univers 

 
 

☐ Limba și literatura   

http://codanec.eu/categories/


☐ Tehnici de comunicare vechi   

☐ Fotografie, artă foto   

☐ Participare socială  

☐ Istorie  

☐ Jocuri  

☐ Valori  

☐ Altele  

 
Prin completarea și semnarea acestui formular, sunteți de acord că ILEU e.V. poate publica informațiile, 
imaginile și documentele pe care le-ați furnizat. Publicarea va avea loc pe website-ul proiectului 
codanec.eu, în cadrul expozițiilor legate de proiectul CODANEC și în scopuri de relații publice. În plus, ne 
asigurați că dețineți drepturile asupra textului și imaginilor și că ne acordați dreptul de a le utiliza. Nu ne 
asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul contribuțiilor individuale. 
 
Vom gestiona datele dvs. cu caracter personal foarte atent și le vom folosi doar în cadrul DSGVO (GDPR - 
Regulamentul general privind protecția datelor) Prin urmare, următoarele date personale vor fi folosite 
doar pentru a vă contacta și nu vor fi publicate. 
  

Date cu caracter personal (aceste date nu vor fi publicate, sunt doar în scop de contact): 

Nume / persoana de 
contact: 

 

Adresa:  

Țara:  

E-mail:  

Telefon:  

 

Vă mulțumim pentru contribuție și așteptăm cu nerăbdare comorile culturale personale din întreaga 
regiune a Dunării. Vă rugăm să trimiteți formularul completat la info@ileu.net  și să numiți documentul 
astfel: CODANEC_A_Țara_Locul_Nume_Limba (de exemplu DE / EN / BG / RO) 

Vă rugăm să nu uitați semnătura dvs.! 

Loc, data: __________________________     Semnătura: _________________________________ 

mailto:info@ileu.net

