REGULAMIN KONKURSU
„KULTURALNE WYDOBYCIE”
Preambuła
„Kulturalne Wydobycie” to konkurs wspierający społeczno-kulturalne pomysły, które realizują
mieszkańcy i mieszkanki gminy Suszec we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu (GOK).
W ramach „Kulturalnego Wydobycia”, mieszkańcy i mieszkanki mogą realizować swoje pomysły na
działania z zakresu wydarzeń społecznych i kulturalnych, edukacji czy rekreacji, związane
z wszystkimi dziedzinami kultury oraz sztuki, skierowane głównie do sołeckiej i gminnej społeczności.
Jeśli masz pomysł na ciekawe wydarzenie - koncert, wystawę, warsztaty, spotkania lub inne działania
kulturalno-społeczne, przyjdź do nas! Bardzo nam zależy, aby zaczęły się realizować Twoje
„kulturalne” marzenia – Ty wiesz najlepiej, czego Ci brakuje, jak chcesz spędzać wolny czas i co warto
zorganizować w Twojej okolicy.
W tym roku szczególnie ważne dla nas jest, aby pamiętać o społecznych i kulturalnych potrzebach
całej naszej społeczności – również osób, dla których z różnych powodów udział w wydarzeniach jest
trudny. Dlatego też zachęcamy Was do zaproszenia do udziału w Waszych pomysłach seniorów,
maluchy i ich rodziców, osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów, ludzi, którzy
z różnych powodów rzadko spędzają czas z innymi.

Uwaga! W ramach konkursu można realizować:
- działania „na żywo”, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi;
- działania mieszane (hybrydowe) – częściowo „na żywo”, częściowo przez internet.
Wypełnij formularz konkursowy i przyślij go lub dostarcz do biura GOK w Suszcu do 20 czerwca 2022
roku.
Masz pytania lub wątpliwości? Nie wiesz, jak poprawnie wypełnić formularz konkursowy? Wszelkich
informacji udzielają Agnieszka Zielonka-Mitura oraz Łukasz Żydek, telefonicznie: 32 212 44 91 wew.
21, mailowo: aga@kulturasuszec.pl / lukasz@kulturasuszec.pl, osobiście (po wcześniejszym
umówieniu się).

Regulamin
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.
2. Tematem konkursu są wszelkie pomysły społeczno-kulturalne z zakresu animacji, aktywizacji
społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami kultury i sztuki, skierowane
głównie do sołeckiej i gminnej społeczności.
3. Nagrodą w konkursie jest pomoc w realizacji ze strony Organizatora i dofinansowanie do
pomysłów. Koszt realizacji jednego pomysłu może wynosić maksymalnie 3 000 zł. Pula nagród
wynosi 9 000 zł.
4. Pomysły należy zgłosić za pomocą formularza nazwanego „Karta Pomysłu” do 20 czerwca 2022.
Formularz jest dostępny:
•

w wersji elektronicznej on-line (składa się go tylko przez internet), link znajduje się na stronie
www.kulturasuszec.pl w ogłoszeniu o konkursie;

•

w pliku tekstowym do edycji do pobrania ze strony www.kulturasuszec.pl z ogłoszenia o
konkursie (można go złożyć osobiście lub listownie w biurze GOK lub po wydrukowaniu,
odręcznym podpisaniu i zeskanowaniu przesłać na adres: aga@kulturasuszec.pl);

•

w wersji papierowej w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

UWAGA! W przypadku wysyłania formularza pocztą liczy się data wpływu do GOK, a nie data
nadania! Bardzo prosimy, aby „Karta Pomysłu” była wypełniona na komputerze – karty
wypełnione odręcznie mało czytelnym pismem nie będą brały udziału w konkursie.
5. Zachęcamy do konsultowania pomysłów przed złożeniem wypełnionej karty! Pomysły można
konsultować po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (32 212 44 91 wew. 21) lub
mailowym z Agnieszką Zielonką-Miturą (aga@kulturasuszec.pl) lub Łukaszem Żydkiem
(lukasz@kulturasuszec.pl).
6. Opisane pomysły będzie można realizować w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku.
7. Wszelkie działania muszą być realizowane na terenie gminy Suszec i z myślą o mieszkańcach
i mieszkankach tej gminy.
8. Wyboru pomysłów do realizacji dokona niezależna komisja powołana przez Organizatora – GOK
w Suszcu. GOK zastrzega sobie prawo do negocjacji kwot dofinansowania wybranych pomysłów.

9. Komisja dokonująca wyboru pomysłów preferować będzie:
• pomysły na rzecz:
o osób z niepełnosprawnościami i lub/ich rodziców/opiekunów,
o seniorów,
o rodziców/opiekunów samodzielnie wychowujących dzieci,
o maluszków do 5 r. ż i ich rodziców/opiekunów;
• pomysły integrujące różne grupy osób/osoby;
• pomysły skupiające mieszkańców i mieszkanki o wspólnych pasjach i zainteresowaniach,
którzy do tej pory działali w rozproszeniu;
• pomysły dłuższe bądź cykliczne, nie jednorazowe imprezy;
• nowe pomysły, które do tej pory nie były realizowane w gminie Suszec.
10. W konkursie mogą uczestniczyć:
• pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki gminy Suszec;
• młodzież od 13 roku życia może wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów;
• grupy nieformalne i organizacje pozarządowe.
11. Ogłoszenie zwycięskich pomysłów nastąpi do 30 czerwca 2022 roku. Zwycięzcy i/lub
zwyciężczynie konkursu zostaną poinformowani o wynikach na wskazany we wnioskach adres email lub telefonicznie. Wyniki pojawią się również na stronie internetowej Organizatora.
12. Autorzy i/lub autorki zwycięskich pomysłów mają obowiązek wzięcia udziału w spotkaniu
szkoleniowym dotyczącym realizacji swoich pomysłów. Termin spotkania zostanie ustalony
z laureatami i laureatkami konkursu. Brak udziału w spotkaniu skutkuje cofnięciem przyznanych
środków.
13. Autorzy i/lub autorki pomysłów są zobowiązani do udostępnienia utworów/dzieł powstałych
w ramach realizacji pomysłów na licencji Creative Commons uznanie autorstwa – na tych samych
warunkach 3.0 Polska (BY-SA).
14. Realizacji pomysłu może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video (rejestracja spektakli,
wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM – Polskim Języku Migowym /
SJM – systemie językowo-migowym / SKOGN – sposobie komunikowania się osób
głuchoniewidomych). Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić
głównego/dominującego elementu projektu. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji
i nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu.
15. Warunki finansowe.
a) W ramach realizacji pomysłów nie można pobierać opłat od uczestników i uczestniczek.

b) Wydatki na realizację pomysłu muszą być:
•

niezbędne dla realizacji pomysłu,

•

racjonalne,

•

poniesione pomiędzy 1 lipca a 30 listopada 2022 roku,

•

udokumentowane umowami, rachunkami i/lub fakturami,

•

poniesione na rzecz realizacji opisanego pomysłu,

•

racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych.

c) Z otrzymanych funduszy można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we
wniosku celów, między innymi:
•

koszt zakupu poczęstunków dla uczestników działań maksymalnie do kwoty 400 zł,

•

zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć
i warsztatów, plenerów itp., koszty związane z dostosowaniem działań i form przekazu
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

•

koszty przygotowania/wypożyczenia/zakupu scenografii i kostiumów,

•

koszty transportu uczestników i uczestniczek pomysłu,

•

wynagrodzenia specjalistów, instruktorów, artystów, tłumaczy, opiekunów dzieci i osób
niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej
pomysłów,

•

koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video) stanowiących część
pomysłu,

•

dokumentacja/rejestracja realizacji pomysłu,

•

wynajem sal, sprzętu, nagłośnia, transportu,

•

koszty druku, projektów graficznych,

•
•
•
•
•

koszty promocji (np. druki, czas antenowy, prowadzenie strony internetowej),
zakup praw autorskich i/lub licencji,
niezbędne ubezpieczenia,
nagrania, obróbka i opracowanie graficzne, fotograficzne oraz audiowizualne,
koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego, środki
indywidualnej ograniczające prawdopodobieństwo zarażenia.

d) Z otrzymanych funduszy nie można finansować:
•

kosztów koordynacji i zarządzania pomysłem,

•

zakupu alkoholu i innych używek,

•

udziału w grach hazardowych,

•

pomysłów, które zostały już zrealizowane,

•

pomysłów służących celom politycznym i religijnym,

ochrony

•

zakupu środków trwałych i wyposażenia,

•

inwestycji i robót budowlanych,

•

finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,

•

bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,

•

zagranicznych wycieczek i wyjazdów,

•

udzielania pożyczek,

•

prowadzenia działalności gospodarczej.

16. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
informuję, że:
•
•
•
•
•

•

•

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w
Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora
lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl.
Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie
przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi
wsparcia, w tym w zakresie organizacji konkursu, jak i dokonywania rozliczeń, w tym usługi
IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
• ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród.

