
Regulamin projektu kulturalnego „Architektura kultury - najciekawsze budynki
kultury w Polsce”

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie ogłasza nabór wniosków w projekcie kulturalnym pod
nazwą „Najciekawsze budynki kultury w Polsce”. 

I. Organizator Projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie.
II. Cele Projektu:
W Polsce jest wiele spektakularnych budynków kultury, które niewątpliwie warto odwiedzić.
Niektórych zaskakują i wprawiają w zachwyt, innych wręcz szokują. Projekt „Architektura
kultury  -  najciekawsze  budynki  kultury  w Polsce”  to  podróż  po  pięknych  budynkach
kultury w Polsce,  a  także  próba odpowiedzi  na pytanie,  jak  mogą się  one przyczynić  do
rozwoju całych regionów. 
W Polsce działa  kilkaset  instytucji  kultury – to uczelnie,  muzea,  galerie  sztuki,  placówki,
związane  z  teatrem,  filmem,  muzyką,  literaturą  i  historią.  Wszystkie  rozwijają  wiedzę  
i wrażliwość, dbają o kulturalny i intelektualny dorobek, chronią wielowiekowe dziedzictwo 
i wspierają rozwój nowych przedsięwzięć kulturalnych czy badań naukowych. 

• Aktywizacja kulturalna członkiń KGW.
• Wykonanie  prac  przedstawiających  lub  nawiązujących  do  odwiedzanych

miejsc (fotografie, rękodzieła, obrazy, utwory literackie, przyśpiewki).
• Przygotowanie wystawy prezentującej zebrane pamiątki. 
• Prezentacja najciekawszej architektury w Polsce. 
• Zwiększenie  integracji  środowisk  lokalnych  przyczyniającej  się  do  scalania

tożsamości regionalnej. 
• Pobudzenie zainteresowania profilami działalności ośrodków kultury oraz . 

III. Warunki uczestnictwa w Projekcie: 
a. Adresatami projektu są Koła Gospodyń Wiejskich terenu Gminy Rzgów.
b. Zakwalifikowane  do  Projektu  Koła  zgodnie  z  postanowieniami  Rozdziału  VII

stają  się  Uczestnikami.  Aby  otrzymać  dofinansowanie,  o  którym  mowa
w Rozdziale VI, Uczestnicy zobowiązani są do zrealizowania założeń zadania tj:

 Zorganizowanie wyjazdu grupy liczącej min. 20 osób w dowolne miejsce
w Polsce lub za granicą; wyjazd ma odbyć się w okresie od 1 czerwca
2021r. do 30 listopada 2021r. 

 Wykonanie prac przedstawiających lub nawiązujących do odwiedzanych
miejsc (fotografie, rękodzieła, obrazy, utwory literackie, przyśpiewki).

 Wykonanie serii zdjęć, na którym uczestnicy projektu uwidocznieni są na
tle  lub  we  wnętrzu  odwiedzanej  architektury  kultury  
w miejscowości/mieście, które odwiedzają; uczestnicy mogą prezentować
pamiątki, które zabrali w podróż.  
Zdjęcia  należy  przekazać  na  płycie  CD  w  formatach  JPG,  w  jakości
umożliwiającej  wykorzystanie  ich  w  celu  zorganizowania  wystawy  na
terenie  Gminnego  Ośrodka Kultury  w Rzgowie,  publikacji  na  stronach
internetowych  placówki  oraz  Urzędu  Miejskiego  w  Rzgowie,  a  także  
w  prasie  lokalnej.  Zdjęcia  oraz  wszystkie  wykonane  prace  (fotografie,
rękodzieła,  obrazy,  utwory  literackie,  przyśpiewki) należy  przekazać  
do siedziby GOK-u wraz z fakturą (wg zasad omówionych w punkcie VI).



 Przekazując prace Organizatorowi, Uczestnicy zapewniają, że jest to Ich
oryginalna  praca  autorska,  nie  zgłaszana  wcześniej  do  konkursów  lub
innych Projektów. 

 Treści  fotografii  i  przyśpiewek  nie  mogą  naruszać  dóbr  osób  na  nim
umieszczonych; symbole,  miejsca pokazane są w sposób nienaruszający
ich powagi; ponadto nie wolno stosować symboli, których używanie jest
przez polskie prawo zakazane.

 Dostarczenie  prac  omówionych  powyżej  jest  jednoznaczne  
z  przeniesieniem  praw  autorskich  do  tych  dzieł  na  Organizatora  
(wg załącznika nr 3).

 Dostarczenie Sprawozdania z wyjazdu, wg. załącznika nr 2 do niniejszego
Regulaminu do GOK-u wraz z fakturą oraz płytą CD lub wierszem.

IV. Finansowanie Projektu: Kwota dofinansowania wyjazdu to maksymalnie  2000 zł –
wypłacana  przelewem na  podstawie  faktur  wystawionych  na  Gminny  Ośrodek
Kultury  w  Rzgowie,  dostarczonych  niezwłocznie  po  powrocie  z  wyjazdu
kulturalnego. Kwota dofinansowania nie może przekraczać faktycznie poniesionych
wydatków  grupy  uczestniczącej  w  Projekcie.  Nie  dopuszcza  się  rozliczeń
gotówkowych. Planowane wydatki obejmują koszty przejazdu, przewodników, bilety
wstępu do muzeów/zamków.
Dane do faktury przelewowej z odroczonym terminem płatności: 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
ul. Szkolna 7
95-030 Rzgów
NIP: 728 240 42 60

V. Terminarz Projektu: 
a. Wyjazd grupy uczestniczącej w projekcie musi zostać zorganizowany w terminie

od 01 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
b. Wnioski o udział przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie 

w  terminie  do  30  maja 2021  r.  od  momentu  ogłoszenia  projektu  na  stronie
internetowej www.rzgow.pl. 
Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Projektu.
Adres dostarczenia wniosku, jak w p. VI.; 
Adres e-mail: kontakt@gok.rzgow.pl

c. Wnioski  zostaną  rozpatrzone  przez  Organizatora  w  terminie  7  dni
kalendarzowych od daty ich złożenia.

d. Odmowa  zakwalifikowania  wniosku  do  Projektu  nie  wymaga  uzasadnienia,  
a  samo  złożenie  wniosku  nie  może  stanowić  podstawy  roszczenia  o  wypłatę
dofinansowania w ramach Projektu.

e. Wnioskodawcy  zakwalifikowani  do  projektu,  zostaną  telefonicznie  i  pisemnie
poinformowani o pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosku.

VI. Przystąpienie do Projektu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Sporządził i zatwierdził:

J. Papuga Rakowska 

http://www.rzgow.pl/

