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Prezentácia 
„Moje osobné kultúrne bohatstvo“ 

 
 
Opíšte prosím jedno nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je vám najbližšie k srdcu, s ktorým máte 
silné osobné spojenie a ktoré by ste chceli predstaviť svojim európskym susedom. Priložená by mala 
byť aj vaša fotografia spolu s vašim kultúrnym dedičstvom.  Kategórie a návrhy nájdete na webovej 
stránke codanec.eu. Vyplnený formulár vráťte na adresu info@ileu.net. 
 
Nižšie uvedené informácie sa použijú na zverejnenie na našej webovej stránke projektu (codanec.eu) 
v rámci výstav a pre styk s verejnosťou: 
 

Predkladá: 

Meno osoby alebo skupiny  

Krajina  

Lokalita / Miesto pôvodu  

Región / provincia / štát / územie 
(napr. Mestská oblasť)  

Etnická skupina   

Vlastná webová stránka (ak je k 
dispozícii)  

 
Nasledujúce opisy by mali vyvolať prvý dojem z osobného kultúrneho dedičstva. Popisy budú 
prezentované jednotným spôsobom na webovej stránke. Preto vás žiadame, aby ste dodržali 
zadaných 700 znakov. Napíšte texty vo svojom vlastnom jazyku a v angličtine (ak potrebujete pomoc 
s prekladom do angličtiny, dajte nám prosím vedieť). Pripojiť sa môžu aj komplexnejšie opisy, 
základné informácie a dokumenty (pozri formulár B). 
 

Moje osobné kultúrne 
bohatstvo - názov  

 

Popis kultúrneho dedičstva a vaše osobné spojenie s ním (približne 700 znakov) 
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Zámer predstaviť kultúrne bohatstvo ostatným, najmä európskym susedom, a preniesť ho ďalej. 
(približne 700 znakov) 

 

 

 

 

Anglický preklad: Opis kultúrneho bohatstva a jeho osobného spojenia 

 

 

 

 

Anglický preklad: Zámer predstaviť a odovzdať kultúrne bohatstvo 

 

 

 

 
Potrebujeme digitálny obrázok v dobrej kvalite, vhodný na odovzdanie na našu webovú stránku  
(kvalita / rozlíšenie obrazu minimálne 1920x1440 (1080p): 
 

Fotka vás alebo skupiny  s kultúrnym bohatstvom podľa vášho výberu. (napr. fotografia tanca.) 

Fotografia 

(priložte fotografiu ako samostatný súbor 
jpg alebo png) 

Uložte obrázok nasledujúcim spôsobom: 

 

CODANEC_Krajina_Miesto_Meno_Obrázok 
_Číslo 

 

Názov alebo popis obrázka  

Meno fotografa  

Súhlas s použitím obrázka a zobrazených osôb je nevyhnutný, preto vyplňte prosím priložený 
formulár (vzor C). 

 

Môžete pripojiť krátke video s max. 3 minúty, čo predstavuje vaše kultúrne bohatstvo. Uložte 
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video takto:  CODANEC_Krajina_Mesto_Meno_Video  

Názov alebo popis videa  

Meno osoby, ktorá video natočila  

Súhlas s použitím videa a osôb vo videu je potrebný, preto vyplňte prosím priložený formulár 
(šablóna C).  

  
Vyberte kategóriu, do ktorej patrí váš kultúrny poklad, a špecifikujte. 
Špecifikácie alebo podkategórie možno nájsť na webovej stránke http://codanec.eu/categories/  
 

Kategória (vyberte) Špecifikácia alebo podkategória (napr. Ľudový tanec) 

☐ Tanec 
 
 

☐ Hudba  

☐ Predvádzanie umenia    

☐ Slávnosti, tradície, zvyky  

☐ Remeslá, remeselná zručnosť  
 

☐  Regionálna kultúra stravovania a  
pitia 

 
 

☐ Práca s prírodou a životným 
prostredím 

 
 

☐ Jazyk a literatúra  

☐ Staré komunikačné techniky  

☐ Fotografie, fotografické umenie  

☐ Sociálna účasť  

☐ História  

☐ Hry  

☐ Hodnoty  

☐ Iné  

 
 

http://codanec.eu/categories/
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Vyplnením a podpísaním tohto formulára súhlasíte s tým, že ILEU e.V. môže zverejniť informácie, 
obrázky a dokumenty, ktoré ste poskytli. Publikácia sa uloží na webovej stránke projektu 
condanec.eu v rámci výstav spojených s projektom CODANEC a na účely public relations. Okrem toho 
nás ubezpečujete, že vlastníte práva na text a obrázky a že nám udeľujete právo ich používať. Za 
obsah jednotlivých príspevkov nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 
 
S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať veľmi citlivo a použijeme ich iba v rámci nariadenia 
DSGVO (GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nasledujúce osobné údaje sa preto použijú 
iba na kontakt s vami a nebudú zverejnené. 
 

Osobné údaje (tieto údaje nebudú zverejnené, slúžia iba na kontaktné účely): 

Meno/kontaktná osoba:  

Adresa:  

Krajina:  

E-Mail:  

Telefón:  

 

Ďakujeme za váš príspevok a tešíme sa na osobné kultúrne poklady z celého podunajského regiónu. 
Vyplnený formulár zašlite na adresu info@ileu.net a súbor pomenujte takto: 

CODANEC_A_Krajina_Miesto_Meno_Jazyk (napríklad DE / EN / BG / RO/SK) 

 

Nezabudnite na svoj podpis! 

 

Miesto, dátum: __________________________     Podpis: _________________________________ 

 


