
Regulamin Konkursu na realizację projektu animacyjno-edukacyjnego w ramach projektu 

„Biblioteka – dom inicjatyw” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia 

w Konkursie na realizację projektu animacyjno-edukacyjnego w ramach projektu BLISKO – 

Biblioteka – dom inicjatyw. 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. T. Kościuszki 

8a, 05-120 Legionowo. 

3. Konkurs odbywa się w ramach projektu BLISKO (2022 – 2023) “Biblioteka – dom 

inicjatyw” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1. 

4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu 

Konkursu, tym samym każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Konkurs ma charakter lokalny. 

 

Główne założenia 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie oddolnych projektów społecznych animujących, 

zrzeszających i aktywizujących społeczność Legionowa, które zostaną sfinansowane przez 

Bibliotekę. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne w wieku powyżej 13 lat, grupy nieformalne 

i formalne, organizacje pozarządowe, mieszkające lub działające na terenie powiatu legionowskiego. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest, aby opiekun prawny zgłosił projekt oraz 

podpisał umowę na jego realizację w imieniu dziecka. 

4. Projekt do Konkursu może zgłosić grupa osób, wskazując spośród siebie jedną, pełnoletnią 

osobę do kontaktu. 

5. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, które: 

a. mogą być zrealizowane i opłacone do 30.09.2023 r., 

b. będą nieodpłatne dla wszystkich uczestników, 

c. będą dopasowane do technicznych, merytorycznych i statutowych możliwości 

Biblioteki, 

d. nie zakładają kupna środków trwałych, 



e. nie zawierają treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które 

mogą być odebrane jako społecznie naganne, 

f. będą realizowane na terenie Legionowa, 

g. są zgodne z wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

1. Projekty niezgodne z założeniami punktu 3. Głównych założeń zostaną odrzucone. 

2. Budżet, który Biblioteka przeznaczy na realizację inicjatyw to 30 000 zł brutto. 

3. Przy ocenie projektów komisja weźmie pod uwagę zakres merytoryczny projektów 

określony w niniejszym Regulaminie oraz Kryteria wyboru projektów przedstawione w Załączniku 

nr 2 do Regulaminu. 

4. Planowana jest jedna edycja konkursu. Jednak, w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty 

budżetu, Biblioteka zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnych edycji, z zastrzeżeniem 

postanowień punktu 3. Głównych założeń. 

5. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu, należy przesłać 

mailowo na adres konkurs@bibliotekalegionowo.pl lub przekazać osobiście w siedzibie głównej 

Biblioteki lub jej filiach do 15.03.2023 r. W przypadku ogłoszenia kolejnej edycji konkursu, 

zostanie podany nowy termin zakończenia zbierania wniosków. 

6. Zgłoszenia nadesłane po 15.03.2023 r. nie będą brane pod uwagę. W przypadku ogłoszenia 

kolejnej edycji konkursu, zostanie podany nowy termin zakończenia zbierania wniosków. 

7. Potwierdzenie o otrzymaniu Zgłoszenia konkursowego zostanie wysłane do Uczestników 

drogą mailową z adresu konkurs@bibliotekalegionowo.pl na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym w ciągu siedmiu dni roboczych. 

8. W przypadku braku potwierdzenia należy rozumieć, że Zgłoszenie nie zostało dostarczone. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudaną próbę dostarczenia Zgłoszenia przez 

Uczestnika. 

 

Zakres merytoryczny projektów 

 

a. Zgłoszone projekty powinny wpisywać się w następujące obszary: 

a. aktywizowanie społeczności lokalnej, 

b. animowanie działań na poziomie lokalnym, 

c. wspieranie integracji lokalnej społeczności, 

d. pobudzanie mieszkańców Legionowa do wspólnych działań, 

e. wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi, 

f. rozwój czytelnictwa. 
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b. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla projektów: 

a. skierowanych do osób dorosłych w wieku 25-44 lata, odpowiadających ich potrzebom i 

wykorzystujących ich potencjał określonych w „Diagnozie potrzeb i potencjału kulturowego 

mieszkańców Legionowa”. 

b. nastawionych na aktywizację społeczności lokalnej. 

 

Sposób wyboru projektu 

 

1. Wyboru projektów dokona komisja konkursowa złożona z pracowników Biblioteki 

Publicznej w Legionowie we współpracy z co najmniej jednym przedstawicielem lokalnej 

społeczności w wieku 25-44 lat. 

2. Wybór projektów do realizacji dokonany będzie na podstawie kryteriów przedstawionych 

w Załączniku nr 2 do Regulaminu z uwzględnieniem wysokości budżetu przeznaczonego na 

realizację inicjatyw. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Uczestnikami Konkursu w celu 

uzyskania wyjaśnień, bądź szczegółowych informacji na temat zaproponowanych projektów. 

4. Z wyboru i głosowania zostanie przygotowany protokół, który będzie jawny. 

5. Inicjatywy wybrane do realizacji zostaną wyłonione, a ich lista opublikowana na stronie 

Biblioteki www.bibliotekalegionowo.pl do 31.03.2023 r. 

 

Realizacja projektów 

 

1. Osoba zgłaszająca projekt, we współpracy z Biblioteką, będzie odpowiedzialna za realizację 

projektu. 

2. Realizowany projekt musi być aktywnie promowany w społeczności lokalnej. 

3. Wszystkie materiały promujące zadanie muszą spełniać wymogi formalne projektu BLISKO 

i muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Bibliotekę. 

4. Środki finansowe na realizację inicjatywy nie będą przekazywane bezpośrednio osobom 

realizującym projekt inicjatywy. Wydatki ponoszone przez realizatorów będą fakturowane na 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie. 

5. Wydatki poniesione przez realizatorów będą rozliczane na podstawie prawidłowo 

wystawionych dokumentów księgowych (faktura lub paragon z NIP i danymi adresowymi 

Biblioteki). 

6. Jeśli efektem końcowym zadania będzie stworzenie wystawy, nagranie filmu czy wydanie 

książki, publikacja ta musi mieć formę ogólnodostępną (np. w formie wystawy czasowej, stałej, 

publikacji na stronie internetowej Biblioteki lub włączenia do księgozbioru Biblioteki). 



 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w Konkursie oraz promocja 

działalności Organizatora. 

3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych 

osobowych. 

4. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe (imię i nazwisko zwycięzców) na stronie 

internetowej https://bibliotekalegionowo.pl/, na Facebooku pod adresem 

https://www.facebook.com/bibliotekalegionowo/ oraz YouTube na kanale 

https://www.youtube.com/channel/UCBlJ16tsWS6GOdTZBGtax8w/videos. W związku z 

transferem danych do serwisu Facebook oraz Google Usługodawca informuje, że spółki przystąpiły 

do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami programu 

oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO. 

a. Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

b. Google LCC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

5. Dane (imię i nazwisko zwycięzców) przetwarzane w związku z udziałem w Konkursie mogą 

być udostępniane lokalnej prasie oraz na lokalnych portalach informacyjnych. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego 

wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

7. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeśli to konieczne jego rodzica lub opiekuna 

prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to 

konieczne w związku z realizacją Konkursu oraz promocją działalności Organizatora. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w 

sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: 

inspektor@bibliotekalegionowo.pl. 

 

Reklamacje i odpowiedzialność 

 

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść 

reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 
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biblioteka@bibliotekalegionowo.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik 

zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, 

z którego została złożona reklamacja. 

3. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne 

oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Konkursie oraz 

realizacji projektu. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko 

Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bibliotekalegionowo.pl w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym 

toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz REGULAMIN 

KONKURSU W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1. BLISKO – BIBLIOTEKA | 

LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ 

PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 

2021-2025 OPERATOR PRIORYTETU – NARODOWE CENTRUM KULTURY. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana 

nie naruszy praw nabytych Uczestnika. 

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 


