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 „Pocztówka z wakacji” 

(w ramach Regionalnego Funduszu Wspierania Kultury)  

 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie na 

współrealizację projektów, których celem jest stworzenie krótkiej cyfrowej formy artystycznej 

(video, prezentacja, grafika itp) związanej z wakacjami. Konkurs ma na celu popularyzację 

aktywności artystycznej, rozwijania wrażliwości na sztukę, wymiany pomysłów i doświadczeń, 

a także prezentacji umiejętności. 

- Czas trwania projektu: Projekt musi zostać zrealizowany w okresie do końca sierpnia 2022 r.., 

sprawozdanie finansowe i merytoryczne powinno być złożone nie później niż do 10 września 2022r., 

do 10 dnia od daty zakończenia projektu. 

- Budżet programu - maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 10.000 zł. 

Dofinansowanie nie może obejmować środków trwałych. 

- Wkład własny - Nie jest wymagany wkład własny Wnioskodawcy.                               

I. Organizator: 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - samorządowa instytucja kultury z 

siedzibą w Olsztynie, przy ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod nr. 2/1992, NIP: 

7390515602, REGON: 510983060 (w dalszej treści regulaminu określana także jako „CEiIK"); 

Email: sekretariat@ceik.eu, tel. 89 513 17 31, www.ceik.eu  

 

II. Projekt 

Projekt - autorska koncepcja artystyczna Uczestnika konkursu.   

 

III. Uczestnik konkursu.  

Uczestnik konkursu - podmiot składający autorski wniosek do CEiIK o dofinansowanie 

projektu w ramach konkursu, będący osobą fizyczną, organizacją pozarządową bądź 

samorządową instytucją kultury z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

W projekcie uczestniczyć mogą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, grupowo lub 

indywidualnie.  
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3. Uczestnik:  

a. musi posiadać pełnię praw do koncepcji artystycznej w ramach niniejszego konkursu, w 

szczególności prawa autorskie majątkowe i osobiste;  

b. projekt nie może naruszać praw podmiotów trzecich ani przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

c. ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich wskutek 

naruszenia przez niego ich praw, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.  

 

4. Uczestnicy, którzy otrzymali dofinansowanie, wyrażają zgodę na publikację materiałów w 

celach promocyjnych konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego. Zastrzega 

się, że publikowane materiały będą opatrzone informacją o Organizatorze.  

 

IV. Terminy 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

I ETAP: 

 

Zgłoszenie wniosków – do 24 lipca 2022 r., selekcja projektów przez komisję konkursową – 

do 26 lipca 2022 r. 

 
II ETAP 

 
1. Obowiązkowe konsultacje Organizatora z uczestnikami wyselekcjonowanych projektów, 

których pozytywny rezultat warunkuje otrzymanie dofinansowania   

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 26 lipca 2022 r.  

3. Nadesłanie docelowych materiałów  – do końca sierpnia 2022 r. Ze względu na rozmiary 

pliku Organizator dopuszcza użyczenie portali do przesyłania plików. Istnieje również 

możliwość wysyłki na adres Organizatora nośników takich jak DVD czy pendrive. 

4. Organizator zastrzega, że ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie. 

 

 

V. Szczegółowe warunki udziału w konkursie 

 

Uczestnik konkursu składa wypełniony formularz aplikacyjny na realizację projektu, 

przygotowany wg wzoru (Załącznik nr 1). 

1. Uczestnik konkursu składający aplikację konkursową jest zobowiązany do złożenia jej drogą 

elektroniczną (w wersji elektronicznej nie są wymagane podpisy) w edytowalnym pliku na 

adres sekretariat@ceik.eu. Wypełniony formularz aplikacyjny, w formie papierowej wraz z 

podpisami, należy dostarczyć na adres Organizatora w wyznaczonym przez niego terminie. 
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Aplikacje składane po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą 

rozpatrywane.  

2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną aplikację konkursową.  

3. Realizowane projekty nie mogą generować przychodów. 

4. Złożenie formularza aplikacyjnego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

niewyłącznej licencji do prezentacji zgłoszonego Projektu na stronie internetowej 

Organizatora oraz w jego wydawnictwach, archiwizacji wniosku konkursowego oraz 

udzielenia zgody na wykonanie lub wykorzystanie wykonanej dokumentacji fotograficznej 

lub filmowej realizowanych w ramach Projektu wydarzeń. 

5. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą naruszać praw 

autorskich ani pokrewnych osób trzecich, nie mogą prezentować treści wulgarnych i 

obscenicznych, służyć agitacji i propagowaniu poglądów politycznych ani religijnych oraz 

namawiać do nienawiści i przemocy w stosunku do jakichkolwiek osób i grup. 

 

 

VI. Ocena merytoryczna 

1. Wnioski rozpatrzone pod względem formalnym są przedstawione Komisji konkursowej, 

która dokonuje oceny merytorycznej. Komisję konkursową powołuje Organizator. 

 

VII. Wybór projektów 

1. Rozstrzygnięcie o wyborze projektu do współorganizacji i o udzieleniu wsparcia podejmuje 

Komisja zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję 

podejmuje Przewodniczący komisji. 

2. Od wyboru projektów przez Komisję nie stosuje się trybu odwołania. 

 

VIII. Umowa o partnerskiej współrealizacji projektu 

1. Rozstrzygnięcie Komisji w sprawie wyboru projektów stanowi podstawę do zawarcia 

pisemnej umowy z Wnioskodawcą. 

2. Umowa określa zakres i warunki współorganizacji pomiędzy CEiIK – Partnerem 

wspierającym a Wnioskodawcą – Partnerem głównym, w tym zasady rozliczania 

projektu.   

3. Jeżeli przyznana kwota jest niższa od oczekiwanej Wnioskodawca, w drodze negocjacji, 

może dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego, kosztorysu lub odstąpić od 

podpisania umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w związku z sytuacją opisaną w ust. 3 

Wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Organizatora o swojej decyzji w 

ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. 

 

IX. Realizacja umowy 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli i oceny realizacji 

dofinansowanego projektu, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, 
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efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania 

środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

2.  Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i 

rozliczenia finansowego z realizacji projektu, wskazującego w szczególności osiągnięte 

rezultaty i sposób wykorzystania dofinansowania. Do sprawozdania merytorycznego 

należy dołączyć na nośniku elektronicznym  dokumentację poświadczającą realizację 

wszystkich zadań projektu (np. wydane w ramach projektu materiały publikacyjne, 

artykuły prasowe dotyczące projektu, nagrania przeprowadzonych audycji, zdjęcia, 

nagrania własne, linki do materiałów umieszczonych w Internecie itp.). Wnioskodawca 

przekazuje Organizatorowi wszelkie prawa do późniejszej eksploatacji w celu 

informacyjno-promocyjnym po jego zakończeniu. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych i publikacjach 

informację o udziale Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Centrum 

Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zgodnie z treścią umowy. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z regulacjami mającymi 

na celu przeciwdziałanie COVID-19. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji 

epidemicznej Organizator może udzielić zgody na alternatywny przebieg realizacji 

projektu. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o 

ewentualnych utrudnieniach. 

 

X. Ogólne zasady promocji  

1.  Za promocję Regionalnego Funduszu Wspierania Kultury w skali wojewódzkiej  

 odpowiada CEiIK. 

2.  Wnioskodawcy uzgadniają działania informacyjne i promocyjne z CEiIK.   

3.  Wnioskodawca  jest  zobowiązany  do  umieszczenia  na swoich profilach na 

portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) w przypadku ich posiadania, na 

swojej stronie internetowej, w przypadku jej posiadania oraz w materiałach  

promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu - logotypu CEiIK oraz 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego dostępnych na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem http://www.ceik.eu/o-nas/logotypy.html oraz informacji o 

uzyskaniu dofinansowania w formie zapisu: „Dofinansowano ze środków 

Regionalnego Funduszu Wspierania Kultury.  Projekt współrealizowany z Centrum 

Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie”. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w 

zgłoszeniach konkursowych. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za 

nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniu. 

2. Zgłoszenia konkursowe przesłane do Organizatora nie będą zwracane. 

3. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem 

niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych 
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autora projektu w bazie danych CEiIK oraz ich przetwarzanie w celach 

związanych z niniejszym naborem. 

4. Organizator może zmodyfikować zasady realizacji Konkursu zawarte w 

niniejszym Regulaminie, przerwać, odwołać realizację Konkursu lub zakończyć 

Konkurs bez wyboru jakiegokolwiek Projektu bez podania przyczyn. 

5. W wypadku gdy Uczestnik konkursu, uchyla się od realizacji swoich obowiązków 

polegających na realizacji wybranego Projektu zgodnie ze swoim wnioskiem 

konkursowym lub zawartym porozumieniem o współrealizacji Projektu, 

Organizatorowi przysługuje prawo do wybrania kolejnego najwyżej ocenionego 

Projektu spośród pozostałych wniosków konkursowych. 

6. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady realizacji Konkursu. 

7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku 

konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie 

należy do wyłącznej kompetencji Organizatora. 

8. Dodatkowo w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy: 

a) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, 

b) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

c) Kodeksu Cywilnego. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – formularz aplikacyjny, 

Załącznik nr 2 – wzór umowy partnerskiej. 

XII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w 

Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, dane kontaktowe: tel. 89 513 17 31, 

sekretariat@ceik.eu .  

2) Informacje dotyczące danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.ceik.eu 

oraz u Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@ceik.eu 

3) Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane wyłącznie w celu zawarcia  umowy, 

wypełnienia jej warunków oraz dokonania rozliczenia z tego tytułu. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione do ich odbioru na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na podstawie zawartej z 

Centrum umowy powierzania przetwarzania danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w 

Olsztynie przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust.3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa  lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń.  
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6) W związku z przetwarzaniem przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 

danych osobowych, osobom fizycznym przysługują następujące prawa: dostępu do treści 

danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia  

przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wycofania tej zgody w dowolnym 

momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych  

w Olsztynie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony – osobom fizycznym 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych 

będzie brak możliwości zawarcia umowy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w 

Olsztynie. 

 

 

 


