
 

Regulamin naboru wniosków 

w ramach Programu „ARTYSTYCZNA GWIAZDKA” 

 

Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza osoby ze 

środowiska twórczego i artystycznego z terenu powiatu ciechanowskiego  

do udziału w Programie „ARTYSTYCZNA GWIAZDKA”. 

Niniejszy Regulamin określa zasady pozyskiwania przez Organizatora szeroko rozumianych 

dzieł z zakresu twórczości artystycznej oraz inicjowania działań związanych  

z upowszechnianiem kultury. Ww. dzieła oraz działania będą realizowane przez artystów  

i twórców w trybie zawierania odrębnych umów o dzieło, a następnie wykorzystywane przez 

Organizatora. 

§ 1 ORGANIZATOR 

 

Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

 

 

§ 2 CEL PROGRAMU 

Celem Programu jest inicjowanie działań związanych z upowszechnianiem kultury w związku 

z epidemią COVID-19 wśród artystów i twórców prowadzących działalność artystyczno-

kulturalną lub zajmujących się upowszechnianiem kultury na terenie powiatu ciechanowskiego. 

Realizacja Programu odbywa się w ramach możliwych mechanizmów finansowo-prawnych 

poprzez pozyskanie przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wartościowych przejawów 

działalności twórczej, które poszerzą ofertę kulturalną dla mieszkańców powiatu. 

§ 3 WNIOSKODAWCY 

Za Wnioskodawcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się artystę lub twórcę (osobę 

fizyczną) prowadzącego działalność artystyczno-kulturalną lub zajmującego się 

upowszechnianiem kultury na terenie powiatu ciechanowskiego, który złoży oświadczenie, 

znajdujące się w treści Wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Program adresowany jest do osób z sektora kultury z terenu powiatu ciechanowskiego. Program 

skierowany jest do Wnioskodawców indywidualnych. Wnioskodawca może zgłosić do 

Programu nie więcej niż jedną pracę. 

 

§ 4 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 

1. Wykonanie dzieła o charakterze artystycznym, tematycznie nawiązującym do Świąt 

Bożego Narodzenia. 

2. Za dzieło uznaje się całościowy wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący 

się wysokimi walorami artystycznymi, mający postać materialną lub niematerialną. 

3. Do Programu można zgłosić dzieło, które wcześniej nie zostało zgłoszone do innych 

konkursów czy programów. 



4. Do dzieła zgłaszanego do Programu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

załącznik do regulaminu. 

5. Dzieło należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Punkt Informacyjny, 

parter budynku w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2020 roku do godz. 12.00 

lub przesłać je drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,  

ul. 17 Stycznia 7 z dopiskiem Program „ARTYSTYCZNA GWIAZDKA” do dnia  

21 grudnia 2020 r. (decyduje data dostarczenia do Urzędu). 

 

§ 5 SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. W ramach Programu wspierane będą działania twórcze (nigdzie dotychczas 

nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane) z zakresu twórczości 

artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury, w szczególności: sztuki 

wizualne, film, teatr, muzyka, taniec, literatura, animacja kultury, edukacja kulturowa  

i artystyczna. 

2. Na realizację programu przeznaczono łącznie 50 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych, zero groszy). Środki te będą wydatkowane na realizację wybranych przez Komisję 

najbardziej atrakcyjnych Dzieł na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. O udział w Programie nie może ubiegać się osoba, która otrzymała na to samo Dzieło 

dofinansowanie z innych źródeł lub realizuje je na podstawie umowy zawartej z innym 

podmiotem. 

4. Złożenie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Wnioskodawca przystępując do Programu zobowiązuje się do zawarcia Umowy o dzieło za 

wynagrodzeniem ustalonym przez Komisję i przenosi majątkowe prawa autorskie lub 

udziela niewyłącznej licencji. 

§ 6 TERMIN I TRYB NABORU WNIOSKÓW  

1. Składanie Wniosków będzie się odbywało w terminie do 30 listopada 2020 r. 

2. Wniosek o udział w Programie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Składanie Wniosków odbywa się poprzez przesłanie w wersji elektronicznej (skan) 

wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza wniosku stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu na adres: starostwo@ciechanow.powiat.pl  lub poprzez osobiste 

złożenie ww. Wniosku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,  

ul. 17 Stycznia 7, Punkt Informacyjny, parter budynku z dopiskiem na kopercie: Wydział 

Promocji Powiatu i Polityki Społecznej – Program „ARTYSTYCZNA GWIAZDKA”. 

4. Złożenie ww. wniosku stanowi potwierdzenie woli udziału Wnioskodawcy w Programie  

i akceptację zasad niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na terminowość składania 

Wniosków okoliczności nieleżące po jego stronie. 

§ 7 OCENA WNIOSKÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

1. Złożone Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez 

Komisję, na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Komisja zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego. 

3. Komisja jest organem kolegialnym i jest powołana do oceny formalnej i merytorycznej 

złożonych Wniosków. 

4. Na etapie oceny formalnej za błędy, które skutkują odrzuceniem Wniosku, zostaną uznane: 
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− złożenie Wniosku po terminie; 

− złożenie niekompletnie wypełnionego Wniosku; 

− złożenie Wniosku bez podpisu; 

− złożenie przez jednego Wnioskodawcę więcej niż jednego Wniosku lub opisanie  

we Wniosku więcej niż jednego Dzieła; 

− złożenie Wniosku przez Wnioskodawcę, który nie spełnia zasad i kryteriów określonych  

w niniejszym Regulaminie. 

5. Wnioski będą rozpatrywane merytorycznie przez Komisję w oparciu o następujące kryteria: 

− profesjonalizm i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy; 

− spójność koncepcji zadania oraz komplementarność działań służących jego realizacji 

− atrakcyjność i oryginalność Dzieła oraz forma jego realizacji. 

6. W trakcie oceny formalnej lub merytorycznej Komisja może kontaktować się  

z Wnioskodawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości w dowolny sposób, w szczególności 

telefonicznie lub mailowo. 

7. Realizacji podlegać będą Wnioski, które otrzymały największą liczbę punktów oraz 

mieszczą się w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.  

8. Ogłoszenie o wynikach zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz  na stronie internetowej 

www.ciechanow.powiat.pl w terminie do 03.12.2020 r., a każdy Wnioskodawca otrzyma 

informację o decyzji Komisji na adres e-mailowy wskazany we Wniosku. 

9. W przypadku gdy Komisja ustali niższe wynagrodzenie niż wskazane przez 

Wnioskodawcę, którego Dzieło znalazło się na liście projektów zakwalifikowanych do 

realizacji, Wnioskodawca ma prawo do zmniejszenia zakresu Dzieła lub rezygnacji  

z przystąpienia do Programu. Informację o zmniejszonym zakresie Dzieła lub oświadczenie 

o rezygnacji z przystąpienia do Programu składa się e-mailowo na adres 

starostwo@ciechanow.powiat.pl  w terminie do 07.12.2020 r. Zmniejszenie zakresu Dzieła 

wymaga akceptacji Komisji. 

10. Decyzja o wyborze Wnioskodawcy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 § 8 FORMA, TRYB I ZASADNICZA CZĘŚĆ UMOWY O DZIEŁO  

1. Umowa o dzieło będzie zawarta w formie pisemnej pomiędzy Wnioskodawcą  

a Oganizatorem. 

2. Umowa o dzieło sporządzona będzie w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę 

założenia określone w załączniku dot. opisu Dzieła, formy i terminu jego realizacji oraz 

formy pozyskania przez Organizatora uprawnień prawno-autorskich wskazanych przez 

Wnioskodawcę. 

3. Odmowa podpisania przez Wnioskodawcę przesłanej przez Organizatora Umowy o dzieło 

jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Programie. 

§ 9 PUBLIKACJA DZIEŁ  

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych, zakupionych Dzieł. 
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§ 10 PRAWA AUTORSKIE  

1. Zgłoszenie Dzieła do Programu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na 

rzecz Organizatora oraz do jego publikacji we wszelkiego typu wydawnictwach 

Organizatora oraz w Internecie. 

2. Szczegółowy zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz wyrażenia zgód na 

korzystanie z praw zależnych i osobistych lub zasady udzielenia niewyłącznej licencji na 

korzystanie z Dzieła będą każdorazowo określone w Umowie o dzieło zawartej pomiędzy 

Organizatorem a Wnioskodawcą. 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W przypadku stwierdzenia, że we Wniosku podano nieprawdziwe informacje lub złożono 

nieprawdziwe oświadczenia, następuje odrzucenie Wniosku. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu 

systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Programu. 

Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących 

udział w Programie. 

3. Wnioskodawca Programu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie 

internetowej Organizatora i na Facebooku Organizatora w ramach promocji Programu,  

a także innych działaniach promocyjnych i wizerunkowych. 

4. Wnioskodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

5. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w regulaminie, 

można uzyskać pod numerem telefonu 729 055 947. 

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących Programu rozstrzyga 

Organizator. 

7. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie. 

8. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik – Wniosek o udział w Programie „ARTYSTYCZNA GWIAZDKA” 

 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/271431/karta

