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Regulamin Podgórskich Dni Sąsiada 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, z 

siedzibą w Krakowie 30-503, przy ulicy Krasickiego 18, I piętro, NIP: 9452102152, REGON: 

120665488, KRS: 0000301501 (zwana dalej Organizatorem); 

• Zadanie publiczne wspófinansowane ze środków Miasta Krakowa; 

• Podgórskie Dni Sąsiada  realizowane są w ramach projektu „Wspieranie procesu rewitalizacji - 

działania sąsiedzkie/sąsiedzkie innowacje”; 

• Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia należy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem.  

 

2.  ZAŁOŻENIA ORAZ CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 

• Głównym celem projektu jest wyzwalanie i animowanie potencjału społecznego i integracja 

mieszkańców zamieszkujących najbliższą okolicę Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych 

• W ramach realizacji zadani publicznego zostaną zrealizowane maksymalnie 4 „Dni Sąsiada/Ulicy”  

• Zadanie publiczne obejmuje swoim zasięgiem teren dzielnicy Stare Podgórze, ze szczególnym 

uwzględnieniem najbliższego otoczenia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych tj.  ulic: Kalwaryjskiej, 

Krasickiego, Zamoyskiego, Długosza, Smolki, Placu Serkowskiego, Orawskiej, Sokołowskiej, 

Legionów Piłsudskiego. 

• Przedsięwzięcie to rozumiane jest jako wydarzenie zorganizowane przez grupę sąsiadów, mające na 

celu stworzenie warunków do ich wzajemnej integracji i budowania sąsiedzkich więzi, na wspólnie 

zamieszkiwanej przestrzeni osiedla/ulicy.  

• Zgłoszenia pomysłów na organizację „Dnia Sąsiada/Ulicy” przyjmowane są za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: 

https://forms.office.com/r/6kNXL6gTGG  

 

3. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenia pomysłów na realizację „Dni sąsiada/ulicy” będą oceniane według następujących 

kryteriów: 

• Kolejności zgłoszeń (im szybciej otrzymamy formularz zgłoszeniowy, tym większe szanse na wybór 

danego przedsięwzięcia) 

• Opisu pomysłu na realizację (zastaną wybrane najciekawsze pomysły, dlatego zachęcamy do 

kreatywności) 

• Zgłoszenia pomysłów na realizację „Dni sąsiada/ulicy” będą przyjmowane do dnia 30.06.2021  

• Ogłoszenie zwycięskich zgłoszeń nastąpi do dnia 5.07.2021  

https://forms.office.com/r/6kNXL6gTGG
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4. KWOTA I SPOSÓB DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

• Kwota dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Projektu może wynieść maksymalnie 1000,00 

PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 0/00 brutto). Kwota dofinansowania może być niższa niż 1000,00 

PLN brutto; 

• W ramach dofinansowania mogą zostać zakupione wszelkie artykuły spożywcze, dekoracyjne, 

upominki, środki higieniczne itp. z wyłączeniem wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych; 

• Zakupów dla danej grupy dokonuje wyznaczony przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych 

animator/ka społeczności lokalnych, w porozumieniu z organizatorem przedsięwzięcia, a następnie 

przekazuje pakiet koordynatorowi przedsięwzięcia. 

 

5.  JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE? 

• faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia/ Dnia Sąsiada (czyli poniesione do dnia 

25.08.2021);  

• udokumentowane zgodnie z przepisami prawa (ustawa o rachunkowości); 

• zaakceptowane przez specjalistę/kę ds. animacji przedsięwzięć  (opiekunkę danego Dnia Sąsiada 

wyznaczoną przez organizatora).  

 

6. ORGANIZATPORZY PRZEDSIĘWZIĘCIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 

• Zorganizowania przedsięwzięcia nie później niż do 25.08.2021; 

• Współpracy przy realizacji przedsięwzięcia z animatorem/ką społeczności lokalnych wyznaczonym 

przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych; 

• Udokumentowania wydarzenia na fotografiach w formacie cyfrowym (udział w przedsięwzięciu jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku jego uczestników na fotografiach, 

które zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy fotografii zaprezentowanej w trakcie Pikniku 

Sąsiedzkiego podsumowującego realizację zadania publicznego, oraz na stronie internetowej 

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych); 

• Niepobierania opłat od uczestników przedsięwzięcia 

• Stosowania się do obowiązujących w dniu realizacji przedsięwzięcia przepisów i reżimów 

sanitarnych w związku z pandemią wirusa COVID-19; 

• W przypadku uczestnictwa/zgłoszeniu chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu osób z 

niepełnosprawnościami, grupa jest zobowiązana do zapewnienia tym osobom możliwie pełnej 

możliwości skorzystania z przedsięwzięcia. W takim przypadku prosimy o skonsultowanie jak to 

poprawnie zrobić z animatorem/ką. 
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7. POSTANOWIENIA KOŃCKOWE: 

• Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w 

Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488) – 

dalej Fundacja lub Administrator, a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz 

dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.  

• Wypełnienie formularza i zgłoszenie Podgórskiego Dnia Sąsiada jest równoznaczne z przyjęciem 

zasad niniejszego Regulaminu. 

• O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator; 

• Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po jego publikacji. 

Organizator zapewnia, że poinformuje o wszystkich zmianach w niniejszym Regulaminie. 

• Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: 

katarzyna.wychowaniec@bis-krakow.pl 

 


