
REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ KULTURALNĄ w Radzyminie  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie na najlepszą inicjatywę  

    kulturalną w Radzyminie.   

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach statutowych zadań własnych Biblioteki. 

 

II. Idea i cele  

1. Komisja wybierze najlepszą inicjatywę kulturalną adresowaną do mieszkańców Gminy  

Radzymin, która zostanie zrealizowana przy współpracy z Organizatorem konkursu. 

 

2. Celem Konkursu jest pobudzenie mieszkańców Gminy Radzymin do aktywnego i czynnego 

udziału w lokalnym życiu kulturalnym.  

 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.   

 

III. Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Radzymin. 

2. Do Konkursu można zgłaszać inicjatywy z obszaru kultury. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie:  

    a)  wypełnionego formularza opisu inicjatywy oraz dokładny kosztorys tej inicjatywy. 

    - załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu 

    b) oświadczenie osoby zgłaszającej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

    - załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – podpisane, zeskanowane oświadczenie.  

4. Termin nadsyłania zgłoszeń  31/03/2023 r. decyduje data wpływu maila do organizatora   

konkursu. 

5. Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres:  wydarzenia@bibliotekaradzymin.pl 

 

IV. Wyłonienie zwycięzców 
1. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez  

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin. 

2. Komisja dokona oceny zgłoszonych w konkursie inicjatyw na podstawie spełnienia    

następujących kryteriów: 

   - zaangażowanie mieszkańców w realizację inicjatywy;  

   - stosunek efektów inicjatywy do nakładów; 

   - innowacyjność inicjatywy. 

3. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Organizator.  

4. W wyniku oceny Komisji wyłonione zostaną maksymalnie 3 inicjatywy, które zostaną 

zrealizowane we współpracy z Organizatorem konkursu. 

5. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 

V. Postanowienia końcowe 
1. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje 

podejmuje Organizator. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Organizatora. 

  



Załącznik nr 1  

Opis zgłaszanej inicjatywy kulturalnej 

1. Nazwa inicjatywy: 2. Lokalizacja (gdzie inicjatywa 

zostanie zrealizowana) 

 

 

 

 

 

 

3. Zgłaszający: 4. Dane kontaktowe osoby 

zgłaszające (www, mail, tel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kto będzie uczestniczył w realizacji inicjatywy (prosimy o podanie informacji o 

inicjatorach, uczestnikach, partnerach, podmiotach wspierających – ich liczbie i w jakim 

zakresie przyczynili się do realizacji inicjatywy): 

 

 

 

 

 

 

6. Opis inicjatywy  

 

 

 

7. Kosztorys realizacji inicjatywy  

 

 

 

8. Efekty inicjatywy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


