Konkurs „Mini Granty: Na Oruni fajnie jest!”
REGULAMIN GŁOSOWANIA
1. Organizatorem konkursu jest
Stacja Orunia Gdański Archipelag Kultury,
ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk,
tel. 58 306 66 76, mail: stacjaorunia@gak.gda.pl
2. Cele konkursu „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!”:


organizacja projektów kulturalno-społecznych aktywizujących mieszkańców
dzielnicy Orunia, Św. Wojciech, Lipce,



odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych na
terenie Gdańska,



angażowanie gdańszczanek i gdańszczan w tworzenie życia społecznokulturalnego w swoim otoczeniu/dzielnicy,



nawiązanie przez Gdański Archipelag Kultury stałej relacji z mieszkankami i
mieszkańcami Gdańska.

3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców i grup nieformalnych z Gdańska.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GAK oraz członkowie Komisji.
5. Projekty na Mini Granty można składać w 3 kategoriach: 1500 zł, 1000 zł, 500 zł.
6. Projekt musi uwzględniać termin realizacji grantu w terminie od 18 września do 20 grudnia
2019.
7. Zwycięskie projekty docelowo realizowane będą w Stacji Orunia GAK oraz/lub ogródku
Stacji Orunia GAK, ul. Dworcowa 9. Dopuszcza się inny teren, który nie wymaga
specjalnych pozwoleń (w przypadku np. spaceru/wycieczki).
8. Udział w wydarzeniach i warsztatach, które przewiduje projekt musi być bezpłatny.
9. Zwycięskie projekty zostaną wybrane w 2 etapach kwalifikacji:


1 etap (27-30 sierpnia 2019) – powołana przez Organizatora Komisja zweryfikuje
projekty pod względem formalnym (zgodność projektu z celami konkursu oraz
zapotrzebowaniem kulturalnym; stopień zaangażowania lokalnej społeczności w
jego realizację; staranność wypełnienia formularza; możliwość realizacji projektu
pod względem merytorycznym i finansowym), tym samym zakwalifikuje projekty
do etapu drugiego. W przypadku zgłoszenia tylko jednego projektu w danej
kategorii, który spełnia wymagania formalne, zostaje on automatycznie
realizowany z pominięciem 2 etapu kwalifikacji.



3 września – na www.facebook.com/stacjaorunia zostaną ogłoszone wybrane
projekty, z którymi będzie można się zapoznać jeszcze przed głosowaniem.



2 etap (15 września 2019) – głosowanie mieszkańców podczas Pikniku
Sąsiedzkiego w dniu 15 września 2019, który odbędzie się w Stacji Orunia GAK
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10. Głosy oddane podczas Pikniku Sąsiedzkiego zostaną podliczone i podane do publicznej
wiadomości za pomocą stron internetowych Organizatora
www.facebook.com/stacjaorunia oraz www.gak.gda.pl najpóźniej we wtorek 17 września
2019. W przypadku remisu głos rozstrzygający należy do Komisji.
11. Komisja konkursowa składać się będzie z 3 pracowników merytorycznych Organizatora.
12. Głosowanie mieszkańców podczas Pikniku Sąsiedzkiego odbędzie się zgodnie z
niniejszym Regulaminem Głosowania, który będzie dostępny na terenie imprezy „Piknik
Sąsiedzki”, przez cały czas jej trwania.
13. Głosowanie w powyższej formie odbędzie się dla każdej z kategorii konkursowych.
14. Autorzy zwycięskich projektów zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub
mailowo, po ogłoszeniu wyników do 17 września 2019.
15. W przypadku rezygnacji Autora z realizacji zwycięskiego projektu, do realizacji zostanie
skierowany kolejny projekt z listy, zgodnie z wysokością oddanych głosów.
16. W przypadku nie zgłoszenia wystarczającej ilości projektów do przeprowadzenia danej
kategorii – pula finansowa z tej kategorii przeznaczona zostanie na realizację
projektu/wydarzenia skierowanego do mieszkańców rejonu: Orunia, Św. Wojciech, Lipce.
Projekt/wydarzenie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2019 i wstęp na nie będzie
bezpłatny.
17. Decyzja Komisji i wyniki głosowania są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

„Mini Granty: Na Oruni fajnie jest!”
JAK GŁOSUJEMY?

1. Osobą głosującą może być każdy uczestnik imprezy Piknik Sąsiedzki.
2. Głosować można na stanowisku Organizatora imprezy, oddając głosy do przygotowanych „urn
z projektami”.
3. Głosujemy na projekty w 3 kategoriach (projekty za 1500, 1000 i 500 złotych).
4. W każdej kategorii wygra jeden projekt.
5. Uczestnicy głosowania dostaną od Organizatora w/w imprezy 5 punktowy karnet do
głosowania.
6. Punkty można rozdysponować według uznania.
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