
Regulamin projektu kulturalnego „Zabytki w obiektywie”
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie ogłasza nabór wniosków w projekcie kulturalnym
pod nazwą „Zabytki w obiektywie”. 

I. Organizator Projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.
II. Podstawa  prawna:  Ustawa  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Art.1 ust 1) oraz Statut Gminnej Biblioteki
Publicznej  w  Rzgowie  nadany  w  dniu  30  października  2012  r.  (Rozdział  2  §  7
„ Biblioteka Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
społeczności lokalnej oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury” i § 8 p.
6  „Do  zadań  Biblioteki  należy  podejmowanie  innych  zadań  polegających  na
zaspokajaniu potrzeb środowiska lokalnego”).

III. Tematami projektu są: 
a. Wykonanie  serii  zdjęć  (5-8  szt.)  zabytków  rozumianych  jako  obiekty

architektoniczne,  w  tym  mała  architektura,  ale  także  zabytkowe  przedmioty
użytkowe,  związane  z  regionem,  który  odwiedzą  uczestnicy  projektu  (np.
maszyna  do  pisania,  meble,  karty  pocztowe,  porcelana,  ubiory,  dokumenty
archiwalne). 

IV. Cele Projektu:
a. Pokazanie  zabytków jako znaczących  miejsc  i  obiektów kultury,  istotnych dla

środowiska lokalnego i ponadlokalnego.
b. Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym. 

V. Warunki uczestnictwa w Projekcie: 
a. Adresatami projektu są organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy

z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.  U.  2020  poz.  284),  tj.  osoby  prawne  lub  jednostki  organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną,
w  tym  fundacje  i  stowarzyszenia,  niebędące  jednostkami  sektora  finansów
publicznych,  przedsiębiorstwami,  instytucjami  badawczymi,  bankami  ani
spółkami  prawa  handlowego,  partiami  politycznymi  ani  ich  fundacjami,  nie
działające  w  celu  osiągnięcia  zysku  oraz  organizacje,  koła,  zrzeszenia,
stowarzyszenia nieformalne, działające na terenie Gminy Rzgów społecznie i nie
w  celach  osiągnięcia  zysku  np.  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  Koła  Emerytów,
organizacje uczniowskie, OSP.

b. Zakwalifikowane do Projektu podmioty 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 kwietnia
2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

 Wykonanie zdjęć 
– wykonanie serii  zdjęć  (5-8 szt.)  na którym zostaną pokazane obiekty
zabytkowe  (punkt  III)  w  dowolnej  technice  fotograficznej.  Zdjęcia
powinny być spójne, tworzyć fotoreportaż z wyjazdu.
Zdjęcia  należy  przekazać  na  płycie  CD  w  formatach  JPG,  GIF,  PNG
w  jakości  umożliwiającej  wykorzystanie  ich  w  celu  zorganizowania



wystawy  na  terenie  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Rzgowie  oraz
publikacji  na  stronach  internetowych  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w
Rzgowie oraz Urzędu Miejskiego w Rzgowie, a także w prasie lokalnej.
Zdjęcia  należy  przekazać  do  siedziby  Gminnej  Biblioteki  Publicznej
w Rzgowie wraz z fakturą (wg zasad omówionych w punkcie VI).

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

 Treści  fotografii  i  wiersza  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 pracy fotograficznej, omówionej powyżej jest jednoznaczne
z  przeniesieniem  praw autorskich  do  tych  dzieł  na  Gminną  Bibliotekę
Publiczną w Rzgowie (wg załącznika nr 3).

 Dostarczenie Sprawozdania z wyjazdu, wg. załącznika nr 2 do niniejszego
Regulaminu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie wraz z fakturą
oraz płytą CD lub wierszem.

VI. Finansowanie Projektu: Kwota dofinansowania wyjazdu  to maksymalnie  2000 zł –
wypłacana  przelewem na  podstawie  faktur  wystawionych  na  Gminną  Bibliotekę
Publiczną  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: 
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 7, 95-030 Rzgów
NIP 728-24-04-254 Regon 472897770

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

od 01 kwietnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
b. Wnioski o udział przyjmowane będą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

w terminie  do  31  marca  2022  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@biblioteka.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.

VIII. Przystąpienie do Projektu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

http://www.rzgow.pl/

