Warszawa. 20 czerwca 2014r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Siekierek,

Dom Kultury DOROŻKARNIA zaprasza do udziału w projekcie OPERACJA SIEKIERKI.
Jest on realizowany dwutorowo: służy wzajemnemu poznaniu i wspólnemu działaniu, by na
Siekierkach żyło nam się ciekawiej i przyjemniej. Poznając Państwa na siekierkowskich
imprezach, ulicach i na spontanicznie organizowanych osiedlowych spotkaniach sąsiedzkich
zapraszamy do udziału w projekcie.
Każdy mieszkaniec osiedla Siekierki może złożyć swój pomysł na realizację wydarzenia
o charakterze społeczno-kulturalnym. Prosimy pamiętać, że nie chodzi nam o wzbogacenie
oferty kulturalnej DOROŻKARNI. Jesteśmy pewni, że wśród Siekierczan są tacy, którzy mają
niemal gotowe propozycje, wystarczy je tylko dopracować. Prosimy wziąć pod uwagę, że
Państwa projekty powinny służyć innym mieszkańcom naszego osiedla i będą realizowane w
partnerstwie z DOROŻKARNIĄ.

Życzymy wielu ciekawych pomysłów.

Zespół DOROŻKARNI

REGULAMIN KONKURSU
„OPERACJA SIEKIERKI”
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawa. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach
Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.
CELE KONKURSU
1. Wzajemne poznanie mieszkańców Siekierek.
2. Realizacja wybranych w drodze konkursu projektów autorstwa mieszkańców
Siekierek w partnerstwie z Dorożkarnią.
UCZESTNICY
1. Projekt adresowany jest do osób mieszkających na Siekierkach, zameldowanie na
Siekierkach nie jest konieczne. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe, w przypadku
osób niepełnoletnich ofertę składają ich rodzice lub opiekunowie.
2. Projekty mogą zgłaszać osoby indywidualne, grupy mieszkańców lub organizacje
działające w przestrzeni Siekierek.
3. Każdy może zgłosić 1 projekt.
4. Dorożkarnia podpisuje umowę z reprezentantem grupy składającej projekt lub osobą
indywidualną.

TERMINY
1. Projekty należy składać w terminie 20 czerwca – 18 lipca 2014r.
2. Wybór projektów do realizacji wraz z uzasadnieniem wyboru zostanie opublikowany
nie później niż do 23 lipca 2014r.
3. Realizacja wybranych projektów przewidziana jest w terminie 15 września – 30
listopada 2014r.
ZGŁOSZENIE PROJEKTU
1. Każdy projekt musi być zgłoszony na karcie, załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wypełnioną i podpisaną kartę należy składać w formie papierowej w sekretariacie
Dorozkarni w dni powszednie w godzinach 10.00-16.00, w godz. 16:00 – 22:00 w
portierni albo wysłać na adres operacjasiekierki@dorozkarnia.pl

3. Pomocą w opracowaniu karty projektu służą i odpowiedzi na wszystkie pytania
udzielają: Kornelia Ciołek, Iwona Okupska, Anna Kołakowska – tel. 22 841 91 22 w dni
powszednie w godz. 10.00 – 16.00. Pytania można kierować także e-mailem:
operacjasiekierki@dorozkarnia.pl
OBSZAR ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW
1. Przygotowując regulamin OPERACJI SIEKIERKI przeprowadziliśmy diagnozę
społeczności lokalnej m. in. w zakresie określenia potrzeb społeczno-kulturalnych.
2. Szczególną wartość będą miały projekty uwzględniające potrzeby społeczności
lokalnej, adresowane do różnych grup wiekowych oraz integrujące mieszkańców.

3. Projekt może być realizowany w Dorożkarni lub w innym miejscu w przestrzeni
osiedla Siekierki.
4. Zgłaszane projekty mogą być adresowane do różnych grup wiekowych.
5. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć wydarzeń jednorazowych lub cyklu.
PROCEDURA KONKURSOWA
1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione pod względem zgodności z
Regulaminem przez zespół pracowników Domu Kultury Dorożkarnia i animatora z
Narodowego Centrum Kultury.
2. Spośród projektów ocenionych pozytywnie, zgodnie z Regulaminem Programu
Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014, do realizacji
zostanie wybranych 3-7. Wyboru dokona zespół pracowników Domu Kultury
Dorożkarnia i animatora z Narodowego Centrum Kultury.
3. Wybór projektów do realizacji nastąpi w uzgodnionym, odpowiednim dla wszystkich
spotkaniu w Domu Kultury Dorożkarnia.

REALIZACJA PROJEKTÓW
1. Po wyborze zwycięskiego projektu Dorożkarnia podpisze umowę z reprezentantem
grupy składającej projekt lub osobą indywidualną.
2. Dorożkarnia udzieli wsparcia przy realizacji projektów w zakresie: promocji, logistyki,
udostępnienie bazy lokalowej i sprzętowej, kontaktów z podwykonawcami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego do celów związanych ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem konkursu.
2. Administratorem danych jest organizator konkursu, który zobowiązuje się do
zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych ochronę danych zgodnie z
wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych
Osobowych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że projektu zgłoszone w konkursie są
autorskim pomysłem.

2. Kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga organizator wraz z animatorem z
Narodowego Centrum Kultury.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Dane autora/ autorów projektu:
Imię i nazwisko:

Nr tel:

Adresy e-mail:

2. Opis projektu:

3. Dlaczego warto go zrealizować:

4. Odbiorcy projektu:

5. Szczegóły organizacyjne:
Miejsce/sala

Terminy

Podwykonawcy

6. Szacunkowy kosztorys

7. Potrzeby sprzętowe, kadrowe, inne:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin konkursu.
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, data, podpis)

