MiniGranty Milanowskiego Centrum Kultury
Edycja internetowa

REGULAMIN
1. Milanowskie Centrum Kultury ogłasza konkurs „Minigranty Milanowskiego Centrum Kultury” na
wsparcie autorskich projektów kulturalnych, edukacyjnych lub sportowych realizowanych w internecie.
2. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Milanówka, chcących zrealizować autorski
projekt udostępniony za pośrednictwem internetu (na facebooku lub YouTube).
3. W konkursie możliwe jest zdobycie dofinansowania w wysokości do 1000 zł netto na realizację
autorskiego projektu internetowego.
4. Celem konkursu jest aktywizacja kulturowa, sportowa i edukacyjna społeczności lokalnej i
ponadlokalnej oraz nawiązanie współpracy między uczestnikami a Milanowskim Centrum Kultury, a
także promowanie lokalnych artystów, animatorów kultury i działaczy społecznych.
5. Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie lub w grupach.
6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą i pod opieką
Opiekuna, czyli osoby która ukończyła 18 lat.
7. Do konkursu można zgłaszać projekty związane z:
a) upowszechnianiem kultury przez przygotowanie i realizację wydarzeń artystycznych relacjonowanych
w sieci internetowej;
b) wirtualną wystawą autorską / prezentacją warsztatu artystycznego;
c) E-edukacją kulturalną i artystyczną;
d) promowaniem wartości, historii i tradycji w projektach internetowych;
e) przygotowaniem i realizacją aktywności sportowych za pomocą internetu;
f) a także inne pomysły wchodzące w zakres kultury, edukacji i sportu z wykorzystaniem internetu.
8. Wnioski o udział w konkursie przyjmowane będą do 24 kwietnia 2020 r. na adres e-mail:
j.szamota@mckmilanowek.pl
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9. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 28 czerwca 2020 roku.
10. Materiał lub materiały filmowe z wklejonym logotypem „WEB-ska kultur@” uczestnik umieszcza na
swoim fanpage`u na facebooku lub na kanale Youtube, które następnie zostają udostępnione przez
Milanowskie Centrum Kultury. Logotyp zostanie udostępniony autorom zwycięskich projektów mailowo.
Przedstawiany w sieci jednorazowy materiał nie może być krótszy niż 25 minut. Całość powinna zamykać
się w konkretny zamknięty tematycznie odcinek lub cykl wystąpień.
11. Możliwe jest wsparcie merytoryczne ze strony Organizatora, w zależności od potrzeb.
12. W konkursie jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.
13. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury spośród pracowników i
współpracowników instytucji. Na czele Komisji Konkursowej stoi przewodniczący wybrany spośród jej
składu. W pracach Komisji uczestniczy Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury, który także zatwierdza
ustalenia Komisji.
14. Złożone projekty podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej, tj. czy złożony wniosek jest
kompletny, czy projekt jest zgodny z tematyką konkursu, czy wykazuje się oryginalnością.
15. Informacje podane we wniosku, tj. kosztorys, harmonogram oraz uzasadnienie mają na celu pokazać
ramowy plan projektu, będący podstawą wydania decyzji przez Komisję.
16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 kwietnia 2020 r. a wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej http://www.mckmilanowek.pl/ i na facebooku MCK
https://www.facebook.com/mckmilanowek/ .
17. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje możliwość odwołania.
18. Możliwa jest zmiana wysokości przyznanej kwoty i zakres realizacji zadania. Wymaga to
zaktualizowania przez Wnioskodawcę kosztorysu i harmonogramu realizacji projektu. Na uaktualnienie
informacji Wnioskodawca ma 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Jeśli Wnioskodawca nie wywiąże
się z tego obowiązku, Milanowskie Centrum Kultury może odwołać złożony projekt.
19. Warunki, terminy, finansowanie i rozliczanie zadania regulować będą dokumenty zawarte między
Milanowskim Centrum Kultury, a Wnioskodawcą.
20. Milanowskie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian w Regulaminie;
odwołania konkursu bez podania przyczyny; zmiany wysokości planowanego budżetu konkursu;
przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
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21. Zgłoszenie się do konkursu i wysłanie wniosku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu oraz następującej zgody:

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
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)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Milanowskie Centrum Kultury z siedzibą
w Milanówku, ul. Kościelna, 05-822 Milanówek, danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym do konkursu, na potrzeby organizacji Konkursu „Minigranty MCK – edycja
internetowa”, wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia
informacji na temat Konkursu i wygranych projektów. Wyrażam również zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych Uczestnika
Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie.

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
/-/
Aneta Majak
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