
 REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE „WTRĄĆ SIĘ W KULTURĘ”

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Celem projektu pt.: „Wtrąć się w kulturę” jest wprowadzenie nowatorskich działań animacyjnych, 
projektowanych w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, ukierunkowanych na bezpośrednią i 
bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Bartoszycki Dom Kultury stawia sobie za cel 
wykreowanie funkcji Centrum Aktywności Lokalnej. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania 
stałych relacji Bartoszyckiego Domu Kultury z mieszkańcami Bartoszyc w celu odkrywania ich 
kreatywności twórczej , talentów i wzmacniania potencjału społecznego.

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru 4 inicjatyw kulturalnych mieszkańców 
Bartoszyc - w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni i z nową grupą.

3. W konkursie będą preferowane inicjatywy:

b) innowacyjne/niestandardowe, wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Bartoszyc;

d) zakładające współdziałanie z mieszkańcami miasta Bartoszyce;

e) angażujące środowiska dotąd mało aktywne, jednak mające duży potencjał kulturotwórczy.

4. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw, 
jest Bartoszycki Dom Kultury.
5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z organizacją wydarzenia, zapewnia pomoc logistyczną,
promocję, sprzęt nagłośnieniowy, letnią scenę i tereny zielone przy Bartoszyckim Domu Kultury.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie miasta Bartoszyce:
 osób fi zycznych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów),

 grup nieformalnych,
 organizacji pozarządowych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora zatrudnieni na umowę o pracę, oraz 
członkowie ich rodzin.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Bartoszyckiego Domu Kultury (ul. 
Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce; e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl) wypełnionego wniosku 
konkursowego – osobiście, pocztą lub e-mailem – w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2018 r. do 
godz. 15:00.

a) wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej
imieniem, nazwiskiem i adresem wnioskodawcy oraz nazwą projektu „...”, .
b) wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać drogą e-mailową wpisując w temacie imię i nazwisko 
wnioskodawcy oraz nazwę projektu „...”.

4. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

5. Wnioskodawcy, których wnioski nie będę spełniać wszystkich wymagań formalnych mogą zostać 
wezwani do wniesienia poprawek w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

6. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

7. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

8. Formularz wniosku dostępny jest na stronie Bartoszyckiego Domu Kultury http://www.bdkbartoszyce.pl/
III. WARUNKI KONKURSU
1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
 projekt został złożony w terminie, tj.  do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 15:00,

 projekt jest napisany zgodnie  z formularzem wniosku, jest czytelny i kompletny,

 projekt będzie realizowany na terenach zielonych / letniej scenie przy Bartoszyckim Domu Kultury,
 projekt zostanie zrealizowany w podanych przez organizatora datach,
 projekt wyklucza prowadzenie działalności ko mercyjnej, nastawionej na zysk.

2. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny 
merytorycznej Komisji Konkursowej.



3. Komisja oceni i wybierze 4 inicjatywy kulturalne, które zostaną zrealizowane w datach określonych przez 
organizatora. Wybór zostanie podany do wiadomości publicznej wiadomości (na stronie : 
http://www.bdkbartoszyce.pl/ i na Facebooku: https://www.facebook.com/bdkbartoszyce) do dnia 20 lipca 
2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu ogłoszenia wyników w przypadku 
napłynięcia dużej ilości wniosków.

4. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
 zgodność z założeniami konkursu,
 zgodność z celami statutowymi Bartoszyckiego Domu Kultury,
 innowacyjność pomysłu  i sposobu realizacji projektu,

 realna możliwość wykonania planowanych działań,
 możliwość kontynuacji projektu,
 stopień zaangażowania mieszkańców Bartoszyc w realizację projektu,

5. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne.


