Ansökan om vistelse på Hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing, år 20_____
Stiftelsen Grez-sur-Loing tar emot ansökningar via e-mail eller post. Använd
detta formulär. Fatta er kort. Vänligen skriv tydligt och fyll i samtliga uppgifter.
Ansökningar behandlas löpande under året. Räkna med cirka fyra–sex
veckors handläggningstid.
Ansökningsblankett samt relevanta bilagor skickas till
ansokan@grez-stiftelsen.se alternativt:
Stiftelsen Grez-sur-Loing
c/o Gunilla Knape
Brännemysten 21 B
436 55 Hovås
Kryssa endast i en kategori nedan.
( ) Konstnär, konsthantverkare

( ) Forskare

( ) Musiker

( ) Fotograf

( ) Författare, journalist

( ) Annan sysselsättning ……………...

Precisera område/ämne för din verksamhet:
…………………………………………………………………………………….
Namn: …………………………………………………….... Födelseår: …………
Gatuadress: ………………………………………………………………………
Postadress: ………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………….
Nuvarande sysselsättning: …………………………………………………………
Tidigare sysselsättning: …………………………………………………………….
Medföljande familjemedlem: ………………………………Födelseår: …………
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Ändamål för vistelsen (lämna gärna en mer utförlig beskrivning i bilaga 1):
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Har du tidigare vistats på Hôtel Chevillon?

( ) Ja

( ) Nej

Om ja, vilket år? ………………..
Referenser: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Särskilda upplysningar: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Övriga bilagor – kryssa för de som skickas med din ansökan.
()1

Syftet med vistelsen på Hôtel Chevillon. Max 700 tecken inklusive
blanksteg.

()2

Kortfattat CV, relevanta erfarenheter. Max 2000 tecken inklusive
blanksteg.

()3

Obligatorisk bilaga ”Önskemål om hyresobjekt” där även önskemål om
tidpunkt för vistelsen anges.

Godkännande av GDPR och villkor; Enligt GDPR, nytt regelverk för personuppgifter sedan
2018, ska du som ansöker/registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina
personuppgifter. Med behandling avses: registrering, lagring, bearbetning, utlämnande
och/eller samkörning inom våra serviceverksamheter. Jag, den sökande, har tagit del av
ovanstående information och lämnar härmed mitt samtycke till att Stiftelsen Grez-sur-Loing
behandlar mina personuppgifter som lämnats ovan. Jag intygar också att de uppgifter jag
lämnat är riktiga. Jag har tagit del av och är helt införstådd med det regelsystem som framgår
dels av Information om samt villkor för sökande inför vistelse på Hôtel Chevillon jämte
Prisinformation dels av rumsplan och tillämpliga delar av Välkomstinformation på Stiftelsens
hemsida.

___________________________
Datum och ort

____________________________
Underskrift

__________________________
Namnförtydligande
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Obligatorisk bilaga 3 ” Önskemål om hyresobjekt”
Önskemål om tid för hyra: fr.o.m. ____________t.o.m. ___________
(vid 2-veckorsperioder delas månaden vanligtvis 1 – 15 respektive 16 – 30)
Under min vistelse på Hôtel Chevillon önskar jag hyra (markera med kryss):
2 veckor

1 månad

( ) Enrumslägenhet

€550

€1000

( ) Tvårumslägenhet

€750

€1400

( ) Konstnärsateljé

€250

€480

( ) Arbetsrum/skrivarrum

€140

€250
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