DNI SĄSIADA 2021
PREAMBUŁA
Inicjatywy sąsiedzkie to różnorodne działania sąsiadów służące integracji mieszkańców, ale
również poprawie życia sąsiedzkiego. Są to wydarzenia organizowane przez sąsiadów, dla sąsiadów,
z sąsiadami. W inicjatywie sąsiedzkiej wszystko jest wspólną decyzją sąsiadów. To sąsiedzi
decydują, jak będzie wyglądało spotkanie.

REGULAMIN
1. Organizatorem akcji „Dni Sąsiada” jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, tel. 32 212 44 91, e-mail: dk@kulturasuszec.pl.
2. Celem „Dni Sąsiada” jest aktywizacja mieszkańców oraz mieszkanek Gminy Suszec, w tym
zachęcenie ich do spotkań z sąsiadami i sąsiadkami i organizowanie wspólnych inicjatyw.
W ramach Dni Sąsiada realizowane są inicjatywy sąsiedzkie, których pomysłodawcami są sąsiedzi, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu pełni jedynie funkcje wspierającą.
3. Osoby zainteresowane udziałem w akcji „Dni Sąsiada” zgłaszają swoją inicjatywę sąsiedzką
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, dzięki czemu mogą otrzymać wsparcie w postaci
paczki startowej oraz drobnego wsparcia finansowego.
4. Inicjatywy sąsiedzkie powinny odbyć się w miejscu umożliwiającym uczestnictwo, jak największej ilości sąsiadów oraz zawierać element edukacyjny.
5. Akcja trwa od 15 czerwca do 15 października 2021 roku.
6. Akcja kierowana jest do dorosłych mieszkańców i mieszkanek gminy Suszec oraz grup wielopokoleniowych (np. rodzin), w których jest przynajmniej jedna pełnoletnia osoba.
7. Zgłoszenie inicjatywy sąsiedzkiej jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu
i wynikających z niego postanowień.

8. Jak przygotować i zrealizować wydarzenie sąsiedzkie w ramach „Dni Sąsiada”?
1) Porozmawiaj z sąsiadem/sąsiadami – stwórzcie scenariusz Waszego spotkania sąsiedzkiego.
2) Zgłoście Wasz pomysł w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu wypełniając formularz zgłoszeniowy i odbierzcie PACZKĘ STARTOWĄ (plakaty, zaproszenia, itp.)

3) Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie - to Wy decydujecie, jaki będzie miało charakter.
4) Stwórzcie relację ze spotkania ze swoimi sąsiadami - zdjęcia, filmik itp.
5) Rozliczenie inicjatywy nastąpi na podstawie przedstawionych FV.
1. Paczka startowa:
• w skład paczki wchodzą następujące materiały, do wykorzystania podczas inicjatywy:
plakaty do samodzielnego wypełnienia, zaproszenia,
• paczkę startową otrzymuje każdy uczestnik /uczestniczka zgłaszająca inicjatywę, paczki są
wydawane do wyczerpania zapasów.
2. Organizacja inicjatyw sąsiedzkich:
• realizacja spotkania odbywającego się w ramach „Dni Sąsiada” nie zwalnia uczestników
i uczestniczek od przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
• Organizatorzy przypominają m.in. o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
przestrzeganiu ciszy nocnej, obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi, realizacji
w ramach spotkań bezpiecznych gier i zabaw (należy upewnić się np. czy dmuchane zamki
i zjeżdżalnie są odpowiednio zamocowane), a przy spotkaniach mających charakter dużych
imprez należy m.in. zapewnić opiekę ratowników medycznych,
• Organizatorzy mają prawo odmówić rejestracji spotkania w przypadku, gdy proponowany
program spotkania budzi wątpliwości w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i porządku publicznego lub obowiązujących przepisów prawa,
• organizując spotkanie w miejscu publicznym, należy m.in. uzyskać zgodę od właściciela
terenu,
• po zrealizowanym spotkaniu należy uprzątnąć miejsce spotkania.
3. Wsparcie finansowe
• uczestnik/uczestniczka zgłaszająca inicjatywę ma możliwość otrzymania wsparcia
finansowego w wysokości 200,00 zł
• wsparcie finansowe może być wykorzystane na dowolny cel związany z realizowaną
inicjatywą po konsultacji z Organizatorem (poczęstunek, materiały do gier i zabaw,
materiały na warsztaty itp.)
• środki finansowe przyznawane są w formie zwrotu, na podstawie przedstawionych faktur
4. Relacje z inicjatyw, jako dobra praktyka:
• relację powinna przygotować każda osoba, która zorganizowała spotkanie w ramach „Dni
Sąsiada”,
• zachęcamy do składania relacji ze spotkania w formie zdjęć/filmów,
• relację z inicjatywy należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia zrealizowania spotkania,
relację należy wysłać na adres: dnisasiada@kulturasuszec.pl,
• przesłanie relacji w formie zdjęć/filmów uczestnik/uczestniczka udziela Organizatorom
zezwolenia na publikację swojego wizerunku utrwalonego na przesłanych zdjęciach, a także
udziela zezwolenia na publikację wizerunku innych osób – uczestników spotkania
utrwalonych na przesłanych zdjęciach i filmikach.
• otrzymując nadesłane z inicjatywy zdjęcia/filmy, Organizatorzy uzyskują prawo do
korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do publikacji zdjęć
i filmików opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, autorki (uczestnika/uczestniczki) na

•

•
9.

stronie internetowej kulturasuszec.pl, na kanałach internetowych i serwisów
społecznościowych Organizatora (GOK Suszec, Dni Sąsiada), czy w materiałach prasowych
i promocyjnych akcji,
Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie. Za
naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób
w nadesłanych materiałach w formie fotograficznej/filmowej odpowiada osoba zgłaszająca
do konkursu.
Organizator ma prawo do korekty treści relacji i edycji zdjęć nadesłanych przez uczestników
i uczestniczki.

Pytania związane z akcją można kierować na adres: kasia@kulturasuszec.pl, tel. 32 212 44 91
wew. 20.

