
 

„DZIAŁANIE W PARTNERSTWIE – PARTNERSTWO W DZIAŁANIU” 

Konkurs dla partnerstw lokalnych  
z województwa łódzkiego 

 

III EDYCJA 

REGULAMIN 
 

1. Organizator Konkursu 

1.1. Głównym  organizatorem  konkursu  „Działanie  w  partnerstwie  –  partnerstwo  
w  działaniu”  jest Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  im. Marszałka  J.  Piłsudskiego  
w Łodzi, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. WBP w Łodzi organizuje konkurs we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. 

 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego. 

2.2. Konkurs  współfinansowany  jest  ze  środków  dotacji  przekazanych  Organizatorowi 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach PRB. 

2.3. Warunkiem  przeprowadzenia  Konkursu  jest  zgłoszenie  się  przynajmniej  pięciu 
uprawnionych bibliotek. 

 

3. Cele Konkursu 

3.1. Aktywizacja  bibliotek  publicznych  do  podejmowania  i  rozszerzania współpracy  ze 
środowiskiem lokalnym. 

3.2. Wypracowanie dobrych praktyk wzmacniających rolę bibliotek w gminie. 

3.3. Dzielenie się doświadczeniami w budowaniu partnerstw lokalnych. 

3.4. Zaprezentowanie dobrych praktyk w działaniach partnerskich innym bibliotekom. 



3.5. Zachęcanie  bibliotek  do  trwałej  i  efektywnej  współpracy  z  organizacjami  
i instytucjami działającymi w sektorach: publicznym, gospodarczym i pozarządowym 
dla dobra społeczności lokalnej. 

3.6. Inspirowanie bibliotek do stosowania nowatorskich metod działania. 

 

4. Adresaci Konkursu 

4.1. Konkurs  adresowany  jest  do  bibliotek  publicznych  z  województwa  łódzkiego 
uczestniczących w PRB ( I, II i III runda), programie „ROZPracuj to z biblioteką”, które 
zbudowały bądź budują partnerstwa  lokalne oraz do  innych bibliotek publicznych z 
gmin wiejskich, miejsko‐wiejskich  i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie 
uczestniczą w Programach. 

4.2. Biblioteki nagrodzone  i wyróżnione w Konkursie  II edycji w 2012  r. mogą  również 
wziąć udział w III edycji. 

 

5. Zasady uczestnictwa 

5.1. Warunkiem  przystąpienia  do  Konkursu  jest  działanie  koalicji/partnerstwa/grupy 
osób,  które  wraz  z  biblioteką  realizują  ważne  dla  społeczności  lokalnej 
przedsięwzięcia/wydarzenia  o  charakterze  kulturalnym,  edukacyjnym,  społecznym  
i  innym.  Więcej  informacji  o  idei  partnerstwa  można  znaleźć  w  materiałach 
opublikowanych  na  stronie  www  Organizatora  (www.wimbp.lodz.pl)  wraz  z 
niniejszym Regulaminem. 

5.2. Forma  organizacyjna  partnerstwa  nie  będzie  miała  wpływu  na  ocenę  działań 
konkursowych. Zgłoszenia będą przyjmowane od partnerstw działających w oparciu 
o porozumienia, jak i nieformalnych. 

5.3. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie  wypełnionego  zgłoszenia, 
stanowiącego Załącznik NR 1 do niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na stronie 
www Organizatora (www.wimbp.lodz.pl). 

5.4. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej na  adresy e‐mail: 
instrukcyjny@hiacynt2.wimbp.lodz.pl  lub  cegielko@hiacynt2.wimbp.lodz.pl,  w 
temacie maila należy umieścić: „Konkurs Działanie w partnerstwie – partnerstwo w 
działaniu”. 

5.5. Zgłoszenie wypełnia w całości biblioteka publiczna, a podpisuje kierownik/dyrektor 
biblioteki (skan zgłoszenia winien być przesłany na podany powyżej adres mailowy). 

5.6. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć dokumentację lub link do miejsca, w którym 
umieszczono  dokumentację  przedsięwzięcia/wydarzenia  kulturalnego,  eduka-
cyjnego,  społecznego,  innego  czyli  opisy  projektów/działań  wraz  z  materiałem 
zdjęciowym, materiałami  promocyjnymi  (zaproszenia,  plakaty,  ulotki,  informatory, 
wydawnictwa,  wycinki  prasowe,  prezentacje,  linki  do  stron  www)  oraz  innymi 
materiałami, które będą pomocne przy ocenie zgłoszeń. Dokumentacja wydarzenia 
powinna być przesłana mailem wraz ze zgłoszeniem. 

5.7. Ocenie  podlegać  będą  przedsięwzięcia/wydarzenia/inicjatywy  zrealizowane  w 
okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. 

5.8. Każda  biblioteka  może  przekazać  dokumentację  maksymalnie  dwóch 
przedsięwzięć/wydarzeń.  



5.9. Przesłanie  danych  zawartych  w  dokumentacji  konkursowej  jest  jednoznaczne  z 
wyrażeniem  zgody  na  ich  przetwarzanie  przez  Organizatora  w  celu  promocji 
konkursu „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu”, zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5.10. Dane  zawarte w dokumentacji  zgłoszonej na Konkurs będą wykorzystywane 
przez  Organizatora  w  celu  promocji  konkursu  „Działanie  w  partnerstwie  – 
partnerstwo w  działaniu”, w  tym w  publikacjach  i  relacjach  pokonkursowych,  na 
stronie www.wimbp.lodz.pl. 

 

6. Komisja Konkursowa 

6.1. Oceny zgłoszeń dokona niezależna Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6.2. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

6.3. Przy ocenie zgłoszeń do Konkursu będą brane pod uwagę następujące elementy: 

 formalna poprawność wypełnionego wniosku 

 dokonania partnerstwa lokalnego 

 korzyści dla mieszkańców 

 skład partnerstwa 

 rola i aktywność biblioteki w partnerstwie 

 innowacyjność zgłoszonego wydarzenia (wydarzeń). 
 

7. Terminy 

7.1. Termin  nadsyłania  zgłoszeń  do  siedziby  Organizatora  upływa  z  dniem  11 
października 2013 r. (decyduje data wysłania maila). 

7.2. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

7.3. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  nastąpi  w  październiku  2013  r.  na  stronie 
internetowej Organizatora: www.wimbp.lodz.pl. 

7.4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w  listopadzie 2013  r. w  trakcie  IV Regionalnej 
Konferencji Bibliotek w siedzibie Organizatora. 

7.5. Nagrodzone  biblioteki  przedstawią  swoje  dokonania  w  trakcie  IV  Regionalnej 
Konferencji Bibliotek w formie prezentacji multimedialnej. 

 

8. Nagrody 

8.1. Organizator przewiduje nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia. 

8.2. Zwycięskie  partnerstwa  wyłonione  przez  Komisję  Konkursową  otrzymają  nagrody 
rzeczowe o wartości: 

 I nagroda – 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) 

 II nagroda – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

 III nagroda – 500 zł (słownie: pięćset złotych). 



8.3. Wszyscy  uczestnicy  Konkursu  otrzymają  podziękowania. Wyróżnione  partnerstwa 
otrzymają dyplomy. 

8.4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce. 

8.5. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  podziału  nagród  lub 
odstąpienia od ich przyznania przez Komisję Konkursową. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Organizator nie zwraca nadesłanej dokumentacji. 

9.2. Laureaci  Konkursu  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  lub  mailowo  o  wynikach 
Konkursu i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 

9.3. Odbioru  nagród  laureaci  dokonują  osobiście  lub  za  pośrednictwem  pisemnie 
upoważnionej do tego osoby. 

9.4. Przesłanie  karty  zgłoszeniowej,  o  której  mowa  w  pkt.  5  jest  równoznaczne  
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

9.5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  decyduje  Organizator 
Konkursu. 

9.6. Pytania  dotyczące  Konkursu  należy  kierować  do  regionalnego  koordynatora  PRB 
(Małgorzata  Cegiełko,  tel.  42 663  03  53,  42 637  68  35,  e‐mail: 
cegielko@hiacynt2.wimbp.lodz.pl). 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest 
partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates 
w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim 
bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w 
Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

 


