
REGULAMIN

Konkursu na realizację podwórkową

zorganizowanego w ramach projektu Akcja Podwórko 2016

§1 

Organizatorzy i źródła finansowania projektu.

1. Regulamin określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na 

realizację podwórkową, organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywności 

Obywatelskiej Carpe Diem w 2016 roku w Świdnicy w ramach projektu Akcja 

Podwórko. 

2. Partnerami projektu są Fundacja Teatr Bezdomny, Świdnicki Ośrodek Kultury i 

Stowarzyszenie SztuKiSzum. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Świdnica. 

§2 

Cel  i miejsce realizacji konkursu.

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

2. Miejscem realizacji podwórkowych wyłonionych w ramach konkursu jest Świdnica- 

dwa wskazane przez organizatorów podwórka. Szczegółowe informacje dotyczące 

wybranych lokalizacji są zamieszczone na stronie internetowej konkursu 

www.fundacjatb.pl/akcjapodworko.  

3. Konkurs jest częścią projektu „Akcja podwórko”, którego celem jest promowanie 

dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji, zarówno tej infrastrukturalnej, jak i 

społecznej. 

4. Rezultatem konkursu ma być wyłonienie oraz sfinansowanie dwóch najciekawszych

realizacji podwórkowych- po jednej na każdym z wytypowanych przez 

organizatorów podwórek. 

5. Pula środków przeznaczonych na realizację w jednym podwórku to 3000 zł ( łącznie

6000 zł), w tym zawierają się koszty niezbędnych usług, materiałów i honorarium 

autora realizacji. 

http://www.fundacjatb.pl/akcjapodworko


§3 

Adresaci konkursu.

1. Konkurs jest adresowany do projektantów, artystów, animatorów kultury- zarówno 

profesjonalistów, jak i amatorów.

2. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. 

3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i grupy nieformalne.  

§4 

 Terminy i zasady naboru zgłoszeń.

1. Termin rozpoczęcia naboru zgłoszeń do udziału w konkursie to 5 czerwca 2016 

roku.

2. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2016 do godziny 24:00 

włącznie. Obowiązuje data wpływu zgłoszenia. 

3. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres 

akcjapodworko@fundacjatb.pl . 

4. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na konkurs jest przesłanie kompletnych 

dokumentów aplikacyjnych: 

 portfolio zgłaszającego/zgłaszających w postaci pliku pdf (obligatoryjnie)

 wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( obligatoryjnie)

 opisu projektu w formacie pdf ( obligatoryjnie)

 wizualizacji ( nieobligatoryjnie)

5. Dokumenty aplikacyjne do konkursu powinny być przygotowane w języku polskim 

lub angielskim. 

6. Wszystkie materiały aplikacyjne do konkursu są dostępne na stronie internetowej 

w  ww.fundacjatb.pl/akcjapodworko .

 

§5

Procedura i kryteria oceny zgłoszeń.

1. Zgłoszenia poprawne pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny 

http://www.fundacjatb.pl/akcjapodworko
mailto:akcjapodworko@fundacjatb.pl


merytorycznej. 

2. Oceny merytorycznej zgłoszeń dokona komisja złożona z przedstawicieli 

świdnickich instytucji i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców podwórek, 

których dotyczy konkurs. 

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione dwie realizacje podwórkowe, po 

jednej na każde z podwórek. 

4. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w terminie 5 dni od zakończenia 

naboru zgłoszeń. 

5. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.fundacjatb.pl/akcjapodworko  oraz na portalu facebook.com/akcjapodworko 

6. Wszystkie osoby, które nadesłały zgłoszenia zostaną poinformowane o wynikach 

naboru poprzez email.

§6

Zasady realizacji wyłonionych pomysłów. .

1. Pomysły wyłonione w ramach konkursu zostaną zrealizowane w sierpniu 2016, w 

terminach uzgodnionych z organizatorem po ogłoszeniu wyników konkursu. 

2. Organizator podpisze z autorami zwycięskich realizacji umowy o dzieło, które będą 

określały szczegółowo warunki współpracy. 

3. Organizator i partnerzy zapewniają autorom realizacji podwórkowych:

 opiekę kuratorską;

 wolontariuszy

 nocleg i wyżywienie w czasie pobytu w Świdnicy;

 przeprowadzenie niezbędnych formalności, np. zdobycie pozwoleń.

4. Autorzy zwycięskich pomysłów zobowiązują się do samodzielnego wykonania 

realizacji zgodnie z nadesłaną na konkurs propozycją i określonym w konkursie 

budżetem. 

§7

Przetwarzanie danych osobowych.

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego zgodnie z przepisami Ustawy z 

http://www.fundacjatb.pl/akcjapodworko


dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 133 

Poz. 883 z późniejszymi zmianami), o ile takie dane będą ujawniane w toku 

konkursu i w związku z jego przebiegiem.

2. Dane osobowe zgłaszającego będą przetwarzane przez organizatora konkursu lub 

podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzenia konkursu i w związku

z realizacją postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności w celu 

komunikacji ze zgłaszającymi, ogłoszenia wyników konkursu, zgodnie z Ustawą z 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 133 Poz. 

883 z późniejszymi zmianami).Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu i 

poprawiania danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany 

zgłaszający odmówi podania danych lub odmówi podpisania oświadczenia o 

akceptacji warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie, takie 

zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę przy przeprowadzaniu naboru.

§8

Postanowienia końcowe. 

1. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z 

dniem ogłoszenia. Zmiany regulaminu nie mają skutku dla zgłoszeń złożonych 

przed dniem ich ogłoszenia, o ile ich wprowadzenie skutkowałoby ograniczeniem 

uprawnień zgłaszających, którzy złożyli to zgłoszenie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2016 roku. 


