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Regulamin 

Zrealizuj swój pomysł w BOK-u 

Konkurs na współorganizację wydarzeń z Białołęckim Ośrodkiem Kultury 

1. Organizatorem konkursu jest Białołęcki Ośrodek Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. 

Vincenta van Gogha 1 03-188 Warszawa („BOK”). 

2. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć, które Białołęcki Ośrodek Kultury będzie 

współorganizował z podmiotami zewnętrznymi. 

3. W konkursie wziąć mogą udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy 

nieformalne oraz osoby fizyczne. 

4. Białołęcki Ośrodek Kultury nie przekazuje wnioskodawcom środków pieniężnych na 

sfinansowanie projektu. BOK może jednak jako współorganizator sfinansować określony 

projekt lub jego elementy, lub w inny sposób wesprzeć wnioskodawcę, jeżeli zostanie to 

odpowiednio umotywowane. 

5. Konkurs ogłaszany będzie co najmniej raz w roku. 

6. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy odbywające się na terenie Dzielnicy Białołęka. 

7. Projekty muszą wpisywać się w cele i zakres działalności statutowej Białołęckiego Ośrodka 

Kultury. 

8. Projekty nie mogą być związane z prowadzoną przez wnioskodawców działalnością 

gospodarczą. 

9. W uzasadnionych przypadkach Białołęcki Ośrodek Kultury może wystąpić w charakterze 

strony, jeśli dla realizacji wniosku niezbędne będzie podpisane umowy z osobą trzecią.  

10. Podmioty, których wnioski zostały wyłonione w konkursie, są zobowiązane do podpisania 

porozumienia na współorganizację wydarzenia z BOK. 

11. Zaangażowanie BOKu nie może służyć czerpaniu przez współorganizatora imprezy korzyści 

finansowych. 

12. Zgłoszenie inicjatywy do konkursu następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego 

formularza wniosku (Załącznik nr 1). 

13. Wycenę finansowego zaangażowania BOKu w projekcie sporządza się na podstawie 

informacji z Cennika najmu pomieszczeń Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz na podstawie 

Regulaminu najmu sprzętu Białołęckiego Ośrodka Kultury. Cenniki są dostępne na stronie 

internetowej Ośrodka – www.bok.waw.pl w zakładce „Współpraca i wynajem”.         

Wszystkie koszty niewystępujące w ww. Załącznikach należy wycenić po cenach rynkowych. 

14. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą złożyć więcej niż jeden wniosek. 

http://www.bok.waw.pl/


15. Szczegóły każdego konkursu, takie jak daty składania wniosków, lista niezbędnych 

załączników i inne, określa każdorazowo ogłoszenie konkursowe publikowane na stronie 

internetowej Białołęckiego Ośrodka Kultury www.bok.waw.pl. 

16. Ocena wniosków następuje dwuetapowo: 

1. W celu zaopiniowania wniosków Dyrektor BOK powołuje Komisję składającą się z 3 

pracowników tej instytucji oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową 

Komisję Dialogu Społecznego w Dzielnicy Białołęka.  

2. Pozytywnie zaopiniowane wnioski są przedkładane przez Komisję do decyzji Dyrektora 

BOK. 

3. Decyzje w sprawie wyłonienia zwycięzców podejmuje Dyrektor BOK, po zapoznaniu się 

ze stanowiskiem Komisji.  

4. Dopuszcza się możliwość wyłonienia większej liczby zwycięzców w jednym konkursie.  

 

17. O wynikach naboru wnioskodawcy będą informowani drogą mailową. 

18. Od decyzji Komisji o odrzuceniu projektu przysługuje prawo złożenia odwołania. Odwołanie 

powinno być złożone na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

otrzymania informacji drogą mailową. 

19. Odwołania rozpoznawane są przez Komisję. Ponowna decyzja Komisji o odrzuceniu projektu 

jest ostateczna. 

20. Decyzje wydawane przez Dyrektora BOK są ostateczne.  

21. Odwołanie wraz uzasadnieniem składa się pisemnie w siedzibie BOK przy ul. Vincenta van 

Gogha 1. 

22. Administratorem podanych przez uczestników danych osobowych jest Białołęcki Ośrodek 

Kultury z siedzibą w Warszawie (03-188), ul. Vincenta Van Gogha 1. Dane osobowe będą 

przetwarzane w związku z realizacją konkursu a także w celu archiwizacyjnym. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

http://www.bok.waw.pl/
http://www.bok.waw.pl/

