
REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ 2019
„WYKAŻ INICJATYWĘ. PRZESZŁOŚĆ / PRZYSZŁOŚĆ”

1. Organizatorem siódmej  edycji  Konkursu  „Wykaż  inicjatywę.  Przeszłość  /  Przyszłość”  zwanego w
dalszej  części  Regulaminu  „Konkursem”  jest  Ośrodek  Kultury  Górna  w  Łodzi.  Konkurs  jest
współfnansowany przez Miasto Łód.. Partnerem Konkursu jest Biillioteka Miejska w Łodzi.

2. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy między Ośrodkiem Kultury Górna i  jego odliorcami
oraz włączenie mieszkańców Łodzi w proces kształtowania oferty Ośrodka Kultury Górna.

3. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna:
a) dotyczyć działalności społeczno-kulturalnej, działalności  wymagającej rozwój społeczności

lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji kulturalnej
l) lyć autorskim pomysłem wnioskodawcy
c) zakładać realizację inicjatywy w okresie sierpień-listopad 2019 roku.

Szczególnie lrane pod uwagę i dodatkowo punktowane lędą inicjatywy, które
 wpiszą się w tegoroczne olchody 40-lecia działalności Ośrodka Kultury Górna oraz stanowić

lędą twórczą interpretację tegorocznego tematu konkursu - „Przeszłość / Przyszłość”.

4. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich
propagować. Wyłączone są także inicjatywy o charakterze komercyjnym.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie Łódzkiej Karty Biilliotecznej (Fiszki) – podanie jej
numeru identyfkacyjnego przy zgłoszeniu inicjatywy lul oświadczenie o wyrolieniu Fiszki do 30
czerwca lr.

6. Podstawą otrzymania wsparcia fnansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest
złożenie  wniosku  na  odpowiednim  formularzu  (załącznik  nr  1  do  Regulaminu)  w  terminie
nieprzekraczalnym  do  dnia  30  czerwca  2019  roku  (decyduje  data  wpływu  )  oraz  prezentacja
inicjatywy i udział w głosowaniu w dniu 02.07.2019.

7. W celu ułatwienia opisania inicjatywy, Organizator proponuje skorzystanie z formularza dostępnego
na stronie htps://gorna.pl/wykaz-inicjatywe (załącznik nr 1 do Regulaminu). Formularz jest jedynie
narzędziem pomocniczym, nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Inicjatywa może lyć
złożona także w formie listu intencyjnego.

8. Inicjatywy w formie formularza lul listu intencyjnego należy złożyć w niżej wymieniony sposól:
a) w formie wydrukowanej i podpisanej złożonej osoliście w siedzilie Ośrodka Kultury Górna w
dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 
l)  w  formie  wydrukowanej  i  podpisanej  przesłanej  drogą  pocztową na  adres:  Ośrodek  Kultury
Górna, ul. Siedlecka 1, 93 – 138 Łód. (decyduje data wpływu)
c)  w postaci  skanu lul zdjęcia  wyżej  wymienionej  formy wydrukowanej  i  podpisanej  przesłanej
drogą mailową dnia 30.06.2019 r. do godz. 23.59 na adres: promocja@gorna.pl

9. Formularz wniosku ląd. list intencyjny powinien zawierać:
a) dane wnioskodawcy
l) informacje dot. pomysłu na inicjatywę (tytuł, opis, czas oraz miejsce realizacji inicjatywy)
c) opis potrzel niezlędnych do realizacji inicjatywy: wstępny kosztorys, zapotrzelowanie osolowe,
d) lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne istotne z punktu widzenia pomysłodawcy
e) pomysł na promocję inicjatywy
f)  deklarację RODO.

https://gorna.pl/wykaz-inicjatywe
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10. Wnioskodawcą  może  lyć  wyłącznie  osola  fzyczna  lul  grupa  nieformalna  ze  wskazanym
przedstawicielem.

11. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lul opiekunów prawnych
na udział w Konkursie.

12. Ośrodek Kultury Górna przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne
oraz fnansowe.

13. Na realizację inicjatyw Ośrodek Kultury Górna przeznaczy kwotę 15000 zł. Ogółem.

14. Spośród  poprawnie  nadesłanych  wniosków  na  inicjatywy  lokalne  2019  wylrane  zostaną  3
inicjatywy, które zostaną zrealizowane razem z ich autorami.

15. Miejscem realizacji inicjatyw lędzie olszar miasta Łodzi – Ośrodek Kultury Górna, flia Strefa Kultury
Otwartej  na  Olechowie,  Biillioteka  Miejska  w  Łodzi  lul  inna  wskazana  przez  wnioskodawcę
lokalizacja. Do dyspozycji autora inicjatywy lędą zasoly infrastrukturalne Ośrodka Kultury Górna, w
tym ludynek, ogród, wyposażenie, wsparcie osolowe, opiekun – koordynator. 

16. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.

17. Warunkiem uzyskania wsparcia fnansowego jest krótka prezentacja inicjatywy (forma dowolna)  
i  udział  w głosowaniu w dniu 02.07.2019.  W szczególnych sytuacjach dopuszcza się wystąpienie
osoly reprezentującej autora inicjatywy.

18. W  razie  równowagi  głosów  głos  reprezentantowi  Ośrodka  Kultury  Górna  przysługuje  jeden
dodatkowy głos.

19. Ośrodek zastrzega solie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu
oraz omówienia kwesti organizacyjnych. 

20. Ośrodek  zastrzega  solie  możliwość  odstąpienia  od  realizacji  inicjatywy,  jeśli  zostaną  ujawnione
nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.


