REGULAMIN PROGRAMU MIKROGRANTÓW
„Otwarty Dom Kultury”
1. Organizatorem Programu „Otwarty Dom Kultury” jest Winda Gdański Archipelag Kultury, ul.
Racławicka 17, 80-406 Gdańsk Wrzeszcz
2. Winda GAK organizuje Program Mikrograntów „Otwarty Dom Kultury” dla mieszkanek i
mieszkańców Wrzeszcza, planujących zrealizować wspólne działanie twórcze.
3. Celem Programu „Otwarty Dom Kultury” jest integracja mieszkańców Wrzeszcza wokół inicjatyw,
rozwijających zaangażowanie gdańszczan na rzecz szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej.
4. W Programie „Otwarty Dom Kultury” mogą wziąć udział mieszkańcy związani z dzielnicą Wrzeszcz.
5. Mieszkańcy Wrzeszcza mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w 3 kategoriach:
a) MIKROGRANT DZIECIĘCY – wiek do 12 lat, kwota dofinansowania jednego projektu max. 600 zł
b) MIKROGRANT SENIORALNY – wiek 60+ , kwota dofinansowania jednego projektu max. 1000 zł
c) MIKROGRANT MIĘDZYPOKOLENIOWY – kwota dofinansowania jednego projektu max. 1000 zł
6. Rekrutacja rozpoczyna się 1 września 2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora:
www.winda.gda.pl oraz profilu na Facebook/WindaGAK niniejszego REGULAMINU oraz KARTY
ZGŁOSZENIA.
7. Zgłoszenie do Programu „Otwarty Dom Kultury” następuje poprzez wypełnienie wszystkich pól w
KARCIE ZGŁOSZENIA i przesłanie SKANU WYPEŁNIONEJ i PODPISANEJ KARTY ZGŁOSZENIA
wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres mailowy: winda@gak.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie
do 20 września 2021 r. do godz. 23:59.
8. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej.
9. Organizator przygotował 2 formularze KARTY ZGŁOSZENIA:
a) dla osób niepełnoletnich, gdzie wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego,
b) dla osób pełnoletnich
10. Zawarte w nadesłanych kartach zgłoszeniowych propozycje oceni Zespół, powołany przez
Organizatora, złożony z animatorów GAK WINDA, Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz animatorów
społeczności lokalnej.
11. Wybrane wnioski do dofinansowania i realizacji zostaną ogłoszone w dniu 1 października 2021 r. na
stronie Organizatora: www.winda.gda.pl oraz na profilu na Facebook/WindaGAK
12. Realizatorzy wybranych projektów, wraz z Organizatorem (animatorami z GAK Winda) opracują
finalny scenariusz i kosztorys działania. Wszystkie niezbędne usługi i produkty / materiały, do kwoty
przyznanego mini-grantu, zostaną zakupione przez GAK Winda.
13. Obowiązki realizatorów:
a) podpisanie porozumienia z GAK na wykonanie wspólnie ustalonego mikro-działania (ze
scenariuszem i kosztorysem)
b) oznaczanie postów w mediach społecznościowych hasztagiem: #OtwartyDomKultury #GAK
14. Obowiązki Organizatora (GAK Winda):
a) zrealizowanie, sfinansowanie i rozliczenie zadania
b) nagłośnienie wśród społeczności lokalnej Wrzeszcza i w mediach Programu „Otwarty Dom
Kultury” i realizowanych w jego ramach mikro-działań
15. Osobą odpowiedzialną za całokształt Programu „Otwarty Dom Kultury” jest Beata Dunajewska,
Kierownik GAK Winda
16. W razie pytań osobą kontaktową jest KATARZYNA BURAKOWSKA, tel. 513 530 318, email:
katarzyna.burakowska@gak.pl, Winda GAK, ul. Racławicka 17, Gdańsk Wrzeszcz.
17. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych uczestników (oraz ich opiekunów prawnych w
przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej) Programu „Otwarty Dom Kultury” jest
Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk;
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska
pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z
skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail:

daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na adres Gdańskiego Archipelagu
Kultury wskazany powyżej.
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
programu „Otwarty Dom Kultury” Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach
promocyjnych, także po zakończeniu programu.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda
uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.( art. 6 ust.1 lit.a RODO).
e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe autorów wybranych projektów w postaci imienia i nazwiska będą
upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników na stronie www.winda.gda.pl i na
profilu Facebook/WindaGAK.
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
i. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek udziału w programie.
j. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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