OPHOLD VED DET DANSKE INSTITUT I ATHEN
FULDE NAVN:
UDD. & BESKÆFTIGELSE:
ADRESSE:

Gade/vej og nr.

TELEFON:

Postnr.

By

Mobil

Fastnet/andet

E-MAIL:

ØNSKET PERIODE FOR OPHOLD (DD/MM)
Første prioritet

fra:

til:

Alternative datoer

fra:

til:

Alternative datoer

fra:

til:

TYPE OPHOLD DER SØGES OM
Frit ophold

H12 1 & 3

M1 2 - 4

Ophold for egen regning

H12 2

M1 1

Tre måneders specialeskrivningsophold

KORT BESKRIVELSE AF PROJEKT/ STUDIEFORMÅL UNDER OPHOLDET (MAX. TO LINJER)

KONTAKTINFORMATIONER PÅ TO REFERENCER BESTYRELSEN KAN HENVENDE SIG TIL
MED HENBLIK PÅ EN FAGLIG VURDERING AF PROJEKTET

OBS! DER SKAL I ANSØGNINGEN INDGÅ FØLGENDE:
-

En projektbeskrivelse på max. 1 side

-

CV/publikationsliste på max. 2 sider samt eventuelle anbefalinger

-

Kunstnere skal vedhæfte afbildninger af højst 5 udvalgte værker på max. 5 A4-sider

-

En underskreven samtykkeerklæring

Ansøgningen sendes i én samlet PDF-fil (PDF-merger kan findes online, hvis denne
funktion ikke er i din version af Adobe) til assistant.director@diathens.gr Ansøgninger,
som er mangelfuldt udfyldt og ikke overholder ovennævnte krav, vil ikke blive taget i
betragtning. Modtagelsen af ansøgningen bekræftes per e-mail.
For alle, der tildeles ophold, forventes en rapport om opholdets forløb senest en måned
efter endt ophold. Rapporten sendes elektronisk til assistant.director@diathens.gr.
Instituttet forbeholder sig ret til at offentliggøre rapporten på hjemmesiden.
Ønsker du at gøre brug af digital signatur: JA

Dato for afsendelse: _______________________

NEJ

_________________________________
Ansøgers underskrift
Såfremt digital signatur ikke forefindes, anføres
ansøgers fulde navn med tilføjelsen ”underskrevet”

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg accepterer hermed, at Det Danske Institut i Athen behandler mine
personlige data i overensstemmelse med ovennævnte formål,
herunder at DIA har lov til at offentliggøre min(e) rapport(er) på
hjemmesiden, som kan ses her:
https://diathens.gr/ophold/stipendiatrapporter

Jeg giver hermed tilladelse til at Det Danske Institut i Athen anvender
billeder og film, der viser mig, til markedsføringsformål på Instituttets
hjemmeside og på sociale medier, herunder Facebook. Billederne kan
være portrætter såvel som rapporter.

Jeg accepterer hermed, at Det Danske Institut i Athen anvender
billeder, der viser mig, i instituttets årsrapport eller andet trykt
profilmateriale i forbindelse med det nævnte ophold.

I tilfælde af at du tilbagekalder dit samtykke til at behandle dine
personlige oplysninger under ansøgningsprocessen, vil Det Danske
Institut i Athen foretage en specifik vurdering for at afgøre, om
oplysningerne stadig kan behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra
f), i EU’s Databeskyttelsesforordning (”lovlig behandling”).

NAVN (med store bogstaver)

UNDERSKRIFT

DATO

