
 

 

 

 

REGULAMIN 

konkursu „e-łcka Strefa Kultury” 

 

Organizator Konkursu 

1. Konkurs „e-łcka Strefa Kultury”, zwany dalej Konkursem, organizuje Ełckie Centrum Kultury, ul. 

Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, tel. 87 621 52 45, zwane dalej Organizatorem. 

 

Cel Konkursu 

2. Konkurs ma na celu wsparcie artystów, którzy ze względu na okres pandemii nie mogą 

realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.  

3. Celem Konkursu jest też wsparcie realizacji wartościowych inicjatyw kulturalnych – 

artystycznych i/lub edukacyjnych, prezentowanych online, z dziedziny sztuk wizualnych, 

muzyki, tańca, teatru, filmu i in., zwanych dalej Projektami. 

 

Uczestnicy Konkursu 

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, z Ełku lub działające na 

rzecz ełczan zwane dalej Wnioskodawcami.  

5. Wyłączeni z udziału w Konkursie są pracownicy etatowi Ełckiego Centrum Kultury.  

6. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. W przypadku, kiedy Wnioskodawca złoży 

więcej niż jeden wniosek, Organizator losowo wybierze wniosek, który będzie podlegał dalszej 

ocenie. 

 

Dofinansowanie Projektów 

7. Wysokość budżetu konkursu ofert wynosi 15 tys. brutto. 

8. Oczekiwaną wysokość dofinansowania Wnioskodawca określa we wniosku. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości dofinansowania w drodze 

negocjacji z Wnioskodawcą oraz możliwość niewykorzystania całej kwoty z puli przeznaczonej 

na stypendia.   

9. Organizator dofinansuje tylko projekty, które będą rekomendowane przez komisję oceniającą. 

 

 

 

 

 



 

 

Wymogi dotyczące Projektów 

10. Dofinansowane Projekty muszą zostać zrealizowane, a efekty ich realizacji, zwane dalej 

Dziełem, dostarczone do Organizatora w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.  

11. Dzieło musi zostać przygotowane w formie umożliwiającej jego publikację online i dotarcie do 

jak największej liczby odbiorców.  

12. Przygotowane materiały powinny zostać opatrzone w widocznym miejscu logotypem Ełckiego 

Centrum Kultury, miasta Ełku oraz informacją „Zrealizowano w ramach konkursu Ełckiego 

Centrum Kultury „e-łcka Strefa Kultury”.” 

 

Wsparcie ze strony Organizatora 

13. Organizator, w miarę swoich możliwości, może pomóc w realizacji Projektu (np. pomoc 

merytoryczna, pomoc techniczna, udostępnienie studia nagrań i in.). Forma i zakres pomocy 

Organizatora powinny być z nim uzgadniane przed złożeniem wniosku i uwzględnione na karcie 

zgłoszenia. (osoba do kontaktu: Aleksandra Popek, tel. 87 621 52 45, 

aleksandra.popek@eck.elk.pl).  

 

Składanie i ocena wniosków 

14. Wnioskodawca składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, w terminie do 1 czerwca 2020r., drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@eck.elk.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „e-łcka Strefa Kultury”. 

15. Osobą kontaktową w kwestiach formalnych związanych ze składaniem wniosków jest 

Aleksandra Popek (tel. 87 621 52 45, aleksandra.popek@eck.elk.pl).  

16. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję powołaną 

przez Organizatora. Karta oceny stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Od decyzji Komisji nie 

można się odwołać.  

17. Ocena formalna jest zero-jedynkowa. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny merytorycznej 

jest otrzymanie w ocenie formalnej oceny „TAK” dla wszystkich kryteriów. 

18. Ocena merytoryczna opiera się na punktacji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w toku 

oceny merytorycznej to 60. Do pozytywnej oceny wniosku konieczne jest uzyskanie co najmniej 

42 punków (70%). 

19. Uzyskanie pozytywnej oceny nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. 

Organizator dofinansuje wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów, w ramach kwoty, 

którą zamierza przeznaczyć na Konkurs. 

20. Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie, zostanie opublikowana na stronie 

www.eck.elk.pl nie później niż 10 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków, 

a Wnioskodawcy o wynikach Konkursy zostaną poinformowani drogą mailową. 
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Umowa na realizację Projektu 

21. Z Wnioskodawcami, których Projekty zostały wybrane do realizacji, Organizator podpisze 

umowy o dzieło, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

22. Organizator wyklucza możliwość przyznawania zaliczek na realizację Projektów. 

Ochrona danych osobowych 

23. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.  (RODO) 

24. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO 

25. Uczestnictwo w konkursie oznacza że Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich 

prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie  prac, swego wizerunku lub 

wizerunku dziecka w celach: realizacji konkursu, dokumentacyjnych,  promocyjnych Ełckiego 

Centrum Kultury,  

26. Uczestnictwo w konkursie oznacza również  zgodę na publikowanie listy uczestników 

i laureatów konkursu. 

27. Administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-

300 Ełk. 

28.  Więcej o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej 

29. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci w szczególności Prawo: 

- żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,  

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

 

Postanowienia końcowe 

30. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu. 

31. Organizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie 

 



 

 

Załącznik nr 2 – Karta oceny 

Załącznik nr 3 – Umowa o dzieło 


