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FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

IMIĘ I NAZWISKO 
Patrycja Długajczyk WNIOSKODAWCY 

ADRES ZAMIESZKANIA ULICA I 

WIEK KONTAKT 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub &TAK □ NIE 
zbliżonej lokalizacji. 

mut PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit znaków zastrzega się 

możliwość skrócenia Mułu orzez Urzod Miasta na ootrzebv informacii i oromociil. 

Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 

Wśród szerokiej oferty kulturalnej Mikołowa brakuje koncertów przeznaczonych dla dzieci. A przecież i 
one mają swoich idoli, których chciałyby zobaczyć na scenie! Przykładem takiej grupy są Tulinki 
Band - zespół, którego piosenki znają i kochają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w całej 
Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest muzyka o bogatym brzmieniu, koncerty mają mocny 
wydźwięk edukacyjny, propagując m.in. zdrowy styl życia. W zeszłym roku zespół otrzymał Złotą Płytę 
za singiel "Jarzynowa gimnastyka". Zagrali tysiące koncertów w kraju i za granicą, a ich teledyski 
osiągają milionowe odsłony. Czas, by pojawili się także w Mikołowie! 
Okazją do tego będzie festyn, jaki z okazji Dnia Dziecka co roku na Rynku organizuje Miejski Dom 
Kultury (3.06.2023). 
Dodatkowo chcemy wzbogacić wydarzenie o kreatywne ekowarsztaty, których treść będzie 
korespondowała z piosenkami prezentowanymi przez grupę. Dla dzieci przygotowane zostaną 
upominki, a w programie koncertowym przewidziano drobne nagrody za udział w specjalnych 
konkursach. 

LOKALIZACJA PROJEKTU 
Proszę wskazać jak najdokładniej miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe to adres lub numer

działki. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć mapę sytuacyjną danego obszaru (możliwy zrzut 
ekranu z mapy internetowej). 

Rynek w Mikołowie 








