
 

Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne  

realizowane w ramach projektu „Kulturalna giełda inicjatyw- Zróbmy to razem!” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem konkursu na inicjatywy lokalne realizowane w ramach projektu „Kulturalna giełda 

inicjatyw- Zróbmy to razem!” jest Miejski Ośrodek Kultury, Sporu i Aktywności Lokalnej                              

w Szklarskiej Porębie, z siedzibą przy ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba (zwany dalej 

MOKSiAL). 

 

2. MOKSiAL jest jednostką wyłaniającą, koordynującą i współrealizującą każdą z wybranych 

inicjatyw.  

 

3. Konkurs jest finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022”. 

 

4. Konkurs ma na celu wyłonić, dofinansować i wesprzeć w realizacji od 3 do 7 inicjatyw oddolnych  

o charakterze kulturalnym, społecznym, artystycznym lub rekreacyjno-sportowym, skierowanych do 

młodzieży, tj, do osób w wieku 12-19lat.  

 

5. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1) dla inicjatyw zaproponowanych do realizacji w ramach 

projektu pn. „Kulturalna giełda inicjatyw- Zróbmy to razem!” mogą składać osoby indywidualne 

będące mieszkańcami Szklarskiej Poręby, grupy formalne i  nieformalne funkcjonujące na terenie 

miasta lub osoby spoza Szklarskiej Poręby związane zawodowo albo uczące się tutaj, działające, lub 

pracujące na rzecz lokalnej społeczności.  

 

  

II. INICJATYWY ZGŁASZANE DO KONKURSU: 

1. Zgłaszane inicjatywy powinny odpowiadać na potrzeby młodzieży wynikające z przeprowadzonej 

diagnozy w obszarze kultury, a w szczególności powinny to być działania o charakterze kulturalnym, 

edukacyjnym, artystycznym, sportowym itp. 

 

2. Wśród zaproponowanych inicjatyw powinny znaleźć się działania takie jak:                                                    

a) koncerty, występy sceniczne, spektakle teatralne, wernisaże,  wieczorki poetyckie, spotkania                

z artystami itp.  

 

b) projekty stanowiące cykl wydarzeń np. festiwale, warsztaty (artystyczne, muzyczne, teatralne, 

taneczne, ruchowe itp.)  

 

c) inicjatywy odpowiadające kulturalnym potrzebom młodzieży mieszkającej lub uczącej się                   

w Szklarskiej Porębie, np. wyjazdy do instytucji kultury itp. będące elementem całości 

przedsięwzięcia kulturalnego 

 

d) wydarzenia realizowane w plenerze (plener artystyczny itp., spotkania o charakterze kulturalnym 

połączone z integracją, wycieczki kulturalne, warsztaty o charakterze survivalowym itp.) 

 

III . JAK ZGŁOSIĆ INICJATYWĘ:  

1.Inicjatywa powinna być zgłoszona poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 

1), który można pobrać ze strony www.moksial.pl lub w siedzibie Organizatora, tj. w budynku 

MOKSIAL przy ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba, w godz. 10:00- 17:00 

 

2. Wypełniony formularz z dopiskiem „Kulturalna giełda inicjatyw- Zróbmy to razem!” należy 

dostarczyć do organizatora konkursu drogę elektroniczną wysyłając go na adres: 

warsztaty@mok.szklarskaporeba.pl (podpisany skan) lub dostarczając go osobiście do siedziby 

MOKSiAL. 

mailto:warsztaty@mok.szklarskaporeba.pl


 

3. Inicjatywy należy zgłaszać od 25.05 2022 r. do 24.06.2022r., do godziny 17.00 

 

4. Autor inicjatywy może zgłosić maksymalnie jedną inicjatywę do realizacji, na załączonym 

formularzu (załącznik nr 1).  

 

5. W przypadku, gdy autor inicjatywy jest niepełnoletni wszelkich formalności dopełniają rodzice lub 

opiekunowie prawni.   

 

 

IV. WYBÓR INICJATYW: 

1. Komisja powołana przez organizatora (MOKSiAL) dokona wyboru inicjatyw. 

 

2. Złożone formularze będą  rozpatrywane zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym 

Regulaminie. 

 

V. TERMIN REALIZACJI INICJATYW: 

1. Inicjatywy w ramach projektu należy zrealizować od 30 lipca do 14 listopada 2022 roku. 

 

2. Podczas realizacji działań Autor inicjatywy, po wcześniejszym uzgodnieniu z MOKSiAL, może 

korzystać z zaplecza lokalowego Organizatora.       

 

VI. FINANSOWANIE INICJATYW 
1. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. 

 

2. Ogólna pula środków w ramach dofinansowania wynosi – 30.000 zł. 

 

3. Rodzaje kosztów, które można pokryć z dofinansowania zawiera załącznik nr 2. 

 

4. Wszelkie rozliczenia księgowe będą realizowane przez MOKSiAL. 

 

6. Zaciąganie zobowiązań koniecznych do realizacji inicjatyw, np. zakupy, zawieranie umów itp. 

spoczywa po stronie MOKSiAL. 

 

 

VII. ZASADY WYBORU INICJATYW 

1. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi w dn. 28 czerwca 2022 r. do godz. 17:00 

 

2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.moksial.pl i na profilu FB MOKSiAL. 

 

3. Autorzy wybranych przez komisję inicjatyw otrzymają pomoc merytoryczną wyznaczonych 

pracowników MOKSiAL przy realizacji inicjatywy. 

 

4. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem inicjatywy do realizacji. 

 

5. Organizator konkursu ma prawo zwrócić się do Autora inicjatywy o usunięcie błędów formalnych. 

 

6. Przed ogłoszeniem wyniku dopuszcza się negocjacje dotyczące kwoty dofinansowania wybranych 

inicjatyw oraz zakresu zadań przewidzianych do realizacji. 

 

7. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

8. W sytuacji zaistnienia niezależnych od MOKSiAL okoliczności uniemożliwiających realizację 

wybranej przez komisję inicjatywy, do realizacji dopuszcza się kolejną, najwyżej ocenioną przez 



komisję. 

 

9. W przypadku niewywiązywania się przez Autora inicjatywy terminów realizacji , lub 

wprowadzania bez konsultacji z MOKSiAL istotnych zmian w elementach zadania, MOKSiAL  ma 

prawo wskazać innego lidera projektu i kontynuowania prac lub zaprzestania realizacji inicjatywy                 

i podjęcie w jego miejsce innej inicjatywy spośród zgłoszonych do konkursu. 

 

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

O JAKICH DANYCH MÓWIMY? 

Mówimy o Twoich danych kontaktowych przekazanych do Nas w formularzu zgłoszeniowym oraz w 

przypadku wyboru Twojej inicjatywy, o Twoim wizerunku utrwalonym za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk.  

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ? 

Administratorem Twoich danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 

Szklarskiej Porębie z siedzibą przy ul. Słowackiego 13; 58-580 Szklarska, reprezentowany przez 

Dyrektora, kontakt dyrektor@mok.szklarskaporeba.pl lub listownie na adres Ośrodka.  

Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pan Marek Piotrowski, kontakt: email 

iodo@mok.szklarskaporeba.pl  lub listownie na adres Ośrodka.  

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ? 

Twoje Dane osobowe takie jak:  wizerunek , imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email,  

przetwarzane będą w celu  wyłonienia zwycięzców oraz w przypadku wykorzystania wizerunku, w 

celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na  podstawie Twojej 

zgody, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Zgłaszając swój udział poprzez wypełnienie formularza, wyrażasz nieodpłatnie zgodę na 

wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez administratora swojego wizerunku, utrwalonego w za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we 

fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych 

związanych z naszym Ośrodkiem  oraz w pochodzących od Ośrodka lub wykonanych na jego zlecenie 

publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych i innego rodzaju materiałach informacyjnych 

(także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Nas, w związku z organizacją 

projektu lub dotyczącą naszej działalności informacyjnej lub promocyjnej. W przypadku, gdy 

uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, przedstawiciele ustawowi uczestnika oświadczają, że 

zezwalają Organizatorowi na rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego uczestnika w 

powyższym zakresie. 

 

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ? 

Twoje dane osobowe przekazywać będziemy :   

- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,  

- podmiotom przetwarzającym realizujące usługi na rzecz Administratora, 

 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

JAK CHRONIMY TWOJE DANE ? 

W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną 

z rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszym Ośrodku  według poniższych reguł i standardów: 

REGUŁA ADEKWATNOŚCI 

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania. 

REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI 

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym 

staramy się udzielić Ci pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych 

osobowych, jest jej przejawem. 

REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI 



Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli 

stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są 

błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio : email iodo@mok.szklarskaporeba.pl lub listownie 

na adres Ośrodka 

REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI 

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały 

czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. 

Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, 

jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych. 

REGUŁA ROZLICZALNOŚCI 

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie 

Twojego zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania 

realizowaliśmy na Twoich danych.  

JAKIE MASZ PRAWA? 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 

chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o 

udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w 

realizacji. Twoje prawa obejmują: 

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, 

jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów. 

PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH 

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich 

poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o 

przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych. 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki 

sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki 

katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres 

przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez 

obowiązujące prawo lub nie będzie uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do Twojego 

żądania. 

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH 

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy 

usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje 

zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie 

przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych  

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA DANYCH 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy 

wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do 

odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o 

których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami : email 

iodo@mok.szklarskaporeba.pl lub listownie na adres Ośrodka. 

Na powyższe dane możesz się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie 

budziło Twoją obawę, czy nie narusza Twoich praw lub wolności.  

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz 

wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć 

bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

PRAWO DO SPRZECIWU  

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy 

przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy 



przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla 

którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na 

nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić : email iodo@mok.szklarskaporeba.pl lub 

listownie na adres Ośrodka 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Współpracę pomiędzy Autorem wybranej inicjatywy a MOKSiAL na etapie realizacji zadania 

regulować będzie odpowiednie pisemne porozumienie o wzajemnych konsultacjach i współpracy.  

 

2. Wyłączone jest przyznawanie nagród w drodze losowania. 

 

3. Przesłanie zgłoszenia inicjatywy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu 

oraz z zobowiązaniem się do współpracy z MOKSiAL przy realizacji inicjatywy. 

 

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOKSiAL, ul. Słowackiego 13,                   

58-580 Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14 wew. 28 lub kom. 605 226 941, poprzez e-mail:  

warsztaty@mok.szklarskaporeba.pl 
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