
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorami Konkursu Twój Pireus - miejsce na Twoją inicjatywę (dalej          

Konkurs) jest Fundacja Otwarta Strefa Kultury - oraz Inkubator Kultury Pireus           

(dalej Organizatorzy) 

2. Fundacja Otwarta Strefa Kultury (dalej Fundacja) powstała w celu wsparcia          

działań inicjatywy Otwarta Strefa Kultury - Łazarz i jest koordynatorem Inkubatora           

Kultury Pireus w roku 2018 w ramach projektu “Pireus - Inkubacja i Aktywizacja”             

finansowanego ze środków Miasta Poznania. 

3. Konkurs jest jednym z działań dofinansowywanych ze środków Urzędu Miasta          

Poznania w ramach projektu Fundacja Otwarta Strefa Kultury “Pireus - Inkubacja           

i Aktywizacja.  

4. W decyzjach merytorycznych dotyczących działań Inkubatora Kultury Pireus        

(dalej IK Pireus) Fundacja współpracuje z Grupą Programową IK Pireus, która           

składa się z członków inicjatyw kulturalnych z Łazarza, Rady Osiedla Św. Łazarz            

oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania          

(dalej BKPiRM) 

5. Przestrzeń Inkubatora Kultury Pireus udostępniana jest przez Miasto Poznań         

poprzez  BKPiRM. 

 

II. Forma Konkursu 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty  

 

III. Przedmiot Konkursu 

 

1. Misją Pireusa jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych         

na poznańskim Łazarzu, a głównym celem działania Inkubatora jest rozwój          

inicjatyw kulturalnych i społecznych na Łazarzu poprzez udzielanie wsparcia         
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merytorycznego, formalnego i lokalowego oraz tworzenie bazy i przestrzeni         

współpracy dla różnych inicjatyw. 

2. Założeniem Konkursu jest zaktywizowanie mieszkańców osiedla Św. Łazarz oraz         

miasta  Poznania w działaniach kulturalnych i społecznych.  

3. Organizatorom Konkursu szczególnie zależy na projektach, które są nowatorskie         

i w ramach których laureaci będą mogli przetestować planowane działania w           

oparciu o wsparcie proponowane w ramach konkursu i przestrzeni Inkubatora          

Kultury Pireus. 

4. Celem Konkursu jest pozyskanie – w formie prac konkursowych – pomysłów na            

działania kulturalne, artystyczne i społeczne skierowane do różnych grup         

odbiorców, między innymi seniorów oraz osób niepełnosprawnych.  

5. Działania zaproponowane w ramach Prac Konkursowych muszą mieć charakter         

otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniu musi być darmowe. Jedynym możliwym         

ograniczeniem może być ilość uczestników wydarzenia lub zgłoszenia drogą         

elektroniczną bądź też charakter grupy odbiorców (dzieci, młodzież, seniorzy itp.) 

6. Wydarzenia proponowane w formie prac konkursowych muszą odbywać się na          

miejscu - w Inkubatorze Kultury Pireus.  

7. Organizatorzy Konkursu gwarantują laureatom konkursu miejsce na organizację        

wydarzenia, dofinansowanie w kwocie do 1000zł brutto, wsparcie promocyjne -          

projekt i druk plakatu, pomoc w promocji wydarzenia w mediach          

społecznościowych i tradycyjnych, wsparcie techniczne: sprzęt dostępny na        

miejscu w Inkubatorze Kultury Pireus (wykaz sprzętu w punkcie Informacje          

dodatkowe) oraz wsparcie merytoryczne w trakcie przygotowań do organizacji         

wydarzenia. 

8. Działania realizowane w ramach prac konkursowych mogą mieć charakter         

jednorazowy bądź cykliczny i mogą obejmować takie działania jak: wystawy,          

warsztaty, spotkanie, spektakle czy koncerty i inne działania kulturalne,         

artystyczne i społeczne.  

9. Zgłoszone prace konkursowe będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Prace         

najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową muszą zostać zrealizowane w         

okresie od 15.06.2018 roku do 28.12.2018 roku.  
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10. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na Konkurs i realizację prac          

konkursowych wynosi 6000 zł brutto. Koszt realizacji pojedynczej pracy         

konkursowej nie może wynieść więcej niż 1000 zł brutto.  

11. Dofinansowanie w kwocie do 1000 zł brutto przyznawane będzie w formie umowy            

cywilnoprawnej, bądź faktury wystawianej przez laureata wyłonionego w        

projekcie.  

 

IV. Uczestnicy Konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne,         

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje      

pozarządowe, oraz osoby posiadające działalność gospodarczą 

2. Uczestnik Konkursu (dalej Uczestnik) może złożyć jedną pracę konkursową. 

3. Złożenie pracy konkursowej oznacza, że Uczestnik akceptuje warunki        

niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik konkursu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z         

wykorzystaniem przestrzeni w celu organizacji wydarzenia. 

5. Złożenie pracy oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych         

zgodnie z przepisami 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 4.05.2016, z późn.             

zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i realizacją         

Projektu.  

6. Uczestnik może złożyć jedynie pracę własnego autorstwa. Praca nie może          

naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich, dóbr osobistych (w         

szczególności wizerunku) innych osób. 
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V. Termin składania prac 

 

1. Pracę konkursową oraz załączniki składane z pracą konkursową należy wysłać          

drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku,           

do  godziny 24:00 na adres: pireusakcjainkubacja@gmail.com  

 

VI. Forma opracowania oraz zakres rzeczowy pracy konkursowej 

 

1. Praca konkursowa ma formę dowolną zaproponowaną przez Uczestnika        

(dozwolone formaty: doc., docx., pdf, prezentacja multimedialna, pliki video) 

2. Przesłana praca konkursowa powinna zawierać takie elementy jak: idea i opis           

planowanych działań, planowany rodzaj i ilość odbiorców, planowany rezultat         

działania. 

3. Dopuszczalne jest wykorzystanie w pracy konkursowej wszystkich możliwych        

form multimedialnych. W przypadku obszernych materiałów graficznych i        

filmowych preferowaną formą ich udostępnienia jest odnośnik (link) do materiału          

zamieszczonego w Internecie. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć niżej wymienione załączniki: 

● Formularz danych osobowych (nazwa projektu, kontakt do organizatora,        

adres e-mail i numer telefonu, wzór do pobrania - plik xls.) 

● Wstępna propozycja harmonogramu wydarzenia (terminy, czas trwania       

itp.) Forma dowolna. 

● Wstępny kosztorys wydarzenia (wzór do pobrania - plik xls.) 

 

VII.Komisja konkursowa 

 

1. Organizator powołuje 11-osobową Komisję Konkursową. 

2. W składzie Komisji Konkursowej znajdują się przedstawiciele koordynatora IK         

Pireus oraz przedstawiciele Grupy Programowej IK Pireus, w tym Rady Osiedla           

Św. Łazarz oraz inicjatyw społecznych i kulturalnych - inicjatywy Otwarta Strefa           

Kultury - Łazarz oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania. 
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VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie         

www.otwartastrefakultury.pl oraz na Facebooku Otwarta Strefa Kultury - Łazarz         

oraz Inkubator Kultury Pireus dnia 14.06.2018 roku 

 

IX. Realizacja pracy konkursowej 

 

1. W celu realizacji dofinansowanej w wyniku Konkursu pracy z Uczestnikiem          

zostanie zawarta umowa, a w przypadku takiej możliwości Uczestnik wystawi          

Fakturę. 

 

2. Przyznane na realizację pracy konkursowej środki finansowe zostaną        

przekazane jednorazowo. 

 

3. Realizowana praca konkursowa powinna być zgodna ze złożonym w Konkursie          

opracowaniem, a każdorazowa istotna zmiana merytoryczna pojawiająca się w         

trakcie realizacji pracy musi zostać zgłoszona Organizatorom Konkursu z         

wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 

 

4. Uczestnik zobowiązuje się do umieszczania logo Organizatorów i informacji, że          

projekt został dofinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach projektu          

„Pireus - Inkubacja i Aktywizacja” na wszystkich materiałach związanych z          

realizacją pracy konkursowej, m.in. promocyjnych, informacyjnych.  

 

5. Uczestnik upoważnia Organizatorów do rozpowszechniania w dowolnej formie, w         

prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy Uczestnika,         

przedmiotu i celu, na który przyznano środki. 
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6. W przypadku utworzenia oficjalnej strony wydarzenia lub projektu w portalach          

społecznościowych (w szczególności Facebook i Instagram), należy w jego         

opisie umieścić zapis: #osk #ikpireus #poznańwspiera. 

 

7. W przypadku zamieszczania informacji (wpisów, zdjęć, materiałów video) w         

mediach społecznościowych dotyczących wydarzeń związanych z projektem, do        

informacji należy dołączyć zapis: #osk #ikpireus oraz: #poznańwspiera, a         

dodatkowo w materiałach dotyczących wydarzenia należy oznaczyć stronę        

Otwarta Strefa Kultury - Łazarz oraz Inkubator Kultury – Pireus. 

 

X. Informacje dodatkowe 

 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Inkubatorze Kultury Pireus, ul.         

Głogowska 35, tel., pireusakcjainkubacja@gmail.com 

2. Konkurs organizowany w ramach projektu realizowanego przez Fundację        

Otwarta Strefa Kultury “Pireus – inkubacja i aktywizacja”. Sfinansowano ze          

środków miasta Poznania. 

3. Wyposażenie Inkubatora Kultury Pireus: 

● krzesła składane - 60 sztuk 

● pufy do siedzenia - 18 sztuk 

● blaty na koziołkach - 4 sztuki 

● kanapa 

● projektor - 1 sztuka 

● szyny teleskopowe dla wózków inwalidzkich i dziecięcych 

● nagłośnienie stacjonarne - głośniki, wzmacniacze, 2 mikrofony  

● mobilny głośnik z mikrofonem 

● przedłużacze “mieszkaniowe” - 3 sztuki, bębnowy 45m - 1 sztuka, bębnowy           

15m - 1 sztuka 

● artykuły biurowe, długopisy, markery, papier ksero, flamastry, kartki        

samoprzylepne 

● tablica flipchart i kartki - 2 sztuki 

● ekran projekcyjny wieszany  
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● ekran projekcyjny stojący - 2 sztuki 

● wyposażenie kuchni: ekspres do kawy, czajnik, kuchenka mikrofalowa,        

talerze, szklanki, kubki  
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