
REGULAMIN KONKURSU  
„POMYSŁ NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ W OKIS” 

 
 
Celem konkursu jest zainicjowanie inicjatyw kulturalnych przez mieszkańców Gminy Leśna, które 
zostaną zrealizowane we współpracy i przy wsparciu finansowym Ośrodka Kultury i Sportu w 
Leśnej. 
 

1. Informacje o konkursie: 

 W konkursie mogą wziąć udział projekty na inicjatywy kulturalne w tematyce dowolnej, 
realne do zrealizowania, zainicjowane przez mieszkańców Gminy Leśna. 

 Inicjatywa musi być kierowana do społeczności lokalnej miasta i gminy Leśna oraz 
odbywać się w Domu Kultury w Leśnej lub/i na terenie przyległym do budynku. 

 Inicjatywa kulturalna powinna być zrealizowana w okresie od 10.09.2020 roku do 

30.11.2020 roku. 

2. Informacje o budżecie na inicjatywy lokalne: 

 Na realizację inicjatywy kulturalnej Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej zabezpieczył środki 
w wysokości 3.000 zł, z możliwością ich zwiększenia, z przeznaczeniem na realizację 
jednej większej zwycięskiej inicjatywy lub do 3 mniejszych inicjatyw do wysokości 
posiadanych środków. 

 Dofinansowanie realizacji inicjatywy wynosi 100 % jej budżetu. 

 Ostateczna pula dofinansowania będzie zależna od ilości wybranych inicjatyw przez 
komisję konkursową i możliwości finansowych OKiS. 

 
3. Autorzy inicjatyw: 

 Autorami pomysłu mogą być mieszkańcy Gminy Leśna składający pomysł na inicjatywę 
kulturalną indywidulanie lub w grupie. 

 Autorami pomysłu mogą być osoby niepełnoletnie oraz dorosłe. 
 

4. Harmonogram konkursu: 

 Wniosek na inicjatywę należy złożyć do sekretariatu OKiS w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 17.08.2020 roku do godz. 16:00. 

 Opublikowanie listy rankingowej nastąpi w dniu 21.08.2020 roku. 

 Wybrane przez komisję konkursową najciekawsze projekty na inicjatywę kulturalną 
zostaną poddane głosowaniu społeczności lokalnej poprzez zamieszczenie ich na 
Facebooku i stronie internetowej okislesna.pl. Oddanie głosu na inicjatywę następuje 
poprzez zagłosowanie na Facebooku lub wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej 
do specjalnie na ten cel przygotowanej urny dostępnej w sekretariacie OKiS. 

 Głosowanie będzie trwało do dnia 31.08.2020 roku do godz. 16:00.  

 W dniu 01.09.2020 roku zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę 
kulturalną. 

 Realizacja wybranej inicjatywy kulturalnej odbędzie się w okresie od 10.09.2020 roku do 
30.11.2020 roku. 

 
5. Zgłoszenia inicjatyw: 

 Autorzy, aby zgłosić swój pomysł do konkursu, powinni zapoznać się z niniejszym 
regulaminem, wypełnić formularz wniosku na komputerze, wydrukować, podpisać i 
dostarczyć do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w kopercie z napisem „Pomysł na 
inicjatywę kulturalną w OKiS”. 

 Do formularzy konkursowych nie trzeba dołączać żadnych załączników. 

 O przyjęciu wniosku decyduje data jego faktycznego wpłynięcia do OKiS w Leśnej. 
 
 



 
6. Ocena zgłoszonych inicjatyw: 

 Oceny merytorycznej wszystkich pomysłów dokona 5 osobowa komisja konkursowa 
powołana przez OKiS w Leśnej.  

 Spośród zgłoszonych pomysłów komisja konkursowa wybierze od 3 do 7 inicjatyw, które 
zostaną poddane głosowaniu przez społeczność lokalną. 

 
7. Kryteria oceny formalnej: 

 Wniosek złożony w terminie podanym w niniejszym Regulaminie. 

 Wniosek jest kompletne i podpisany przez pomysłodawcę. 

 Wniosek jest złożony na właściwym formularzu udostępnionym przez OKiS. 

 Okres realizacji pomysłu mieści się w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 

 Kwota przeznaczona na pomysł nie przekracza dostępnych środków przeznaczonych na 
niniejszy konkurs. 

 
8. Kryteria oceny merytorycznej: 

 Preferowane będą wnioski uwzględniające uczestnictwo w inicjatywnie młodzieży, 
dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz te, które obejmują grupy wielopokoleniowe. 

 Preferowane będą pomysły zainicjowane oddolnie, wynikające z inicjatyw danej grupy 
lub społeczności lokalnej, odpowiadające na jej potrzeby i zainteresowania.  

 
9. Zasady oceny wniosków: 

 W szczególnych przypadkach komisja konkursowa może podjąć decyzję o zmniejszeniu 
lub zwiększeniu budżetu zgłoszonej do konkursu inicjatywy kulturalnej. 

 W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z realizacji pomysłu dofinansowany zostanie 
kolejny pomysł z listy rezerwowej. 

 Decyzja komisji konkursowej ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom 
odwoławczym. 

 
10. Postanowienia ogólne:  

 Organizatorem konkursu jest Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 

 W sprawach nie ujętych w regulaminie lub spornych decyduje Organizator. 

 Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Ośrodka 
Kultury i Sportu w Leśnej, ul. Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna, mailowo okis@lesna.pl lub 
pod telefonem 75/ 72 11 579. 

 Regulamin konkursu oraz wniosek dostępy jest na stronie okislesna.pl oraz w 
sekretariacie. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby niniejszego konkursu i jego promocji na 

portalu społecznościowym Facebook i na stronie internetowej okislesna.pl. 

 


