Regulamin programu „Mecenas Kultury na Bałutach”
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§1
Program „Mecenas Kultury na Bałutach” (MKnB) został opracowany i jest realizowany przez Bałucki
Ośrodek Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Limanowskiego166.
§2
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest przedstawienie zasad na jakich Realizator zaprasza do współpracy
partnerów w ramach programu „Mecenas Kultury na Bałutach" zwanego dalej Programem MKnB.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
• Realizatorze, należy przez to rozumieć Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi;
• Partnerach, należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która zadeklarowała gotowość
finansowego lub pozafinansowego wsparcia przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Realizatora,
w danym sezonie kulturalnym na terenie dzielnicy Bałuty w Łodzi, złożyła poprawnie wypełnione deklarację
przystąpienia do Programu MKnB i w odpowiedzi na zaproszenie Realizatora przystąpiła do Programu
MKnB;
• Certyfikat uczestnictwa w Programie MKnB, należy przez to rozumieć dokument potwierdzający
przystąpienie partnera do programu w danym sezonie kulturalnym wystawiany przez Realizatora;
• Tytuł Mecenas Kultury Na Bałutach, należy przez to rozumieć tytuł przyznawany przez realizatora na koniec
sezonu kulturalnego, którym może posługiwać się partner, który wywiązał się ze złożonej do programu
deklaracji. Przyznanie tytułu wiąże się z wystawieniem przez Realizatora stosownego dokumentu. Tytuł
dotyczy sezony kulturalnego, w którym partner udzielił wsparcia w ramach Programu MKnB.
§3
W ramach Programu MKnB Realizator i Partnerzy będą współpracowali w celu realizacji przedsięwzięć
kulturalnych na obszarze dzielnicy Bałuty w Łodzi.

Rozdział 2 Cele i metody realizacji projektów
§4
Nadrzędnym celem Programu MKnB jest odszukanie i uhonorowanie Partnerów, którzy są gotowi wspierać
finansowo lub pozafinansowo podejmowane przez Realizatora i adresowane do mieszkańców dzielnicy
Bałuty w Łodzi przedsięwzięcia kulturalne z zakresu:
- szeroko rozumianej edukacji kulturalnej;
- upowszechniania kultury;
- animacji społeczno-kulturalnej.
§5
Głównym zadaniem Programu MKnB jest poszerzenie, odświeżenie i wzbogacenie oferty kulturalnej
kierowanej do mieszkańców dzielnicy Bałuty.
§6
1. Największym mecenasem działalności kulturalnej realizowanej na terenie dzielnicy Bałuty w Łodzi jest
Miasto Łódź będące organizatorem miejskich instytucji kultury.
2. Przedsięwzięcia kulturalne realizowane są często ze wsparciem wielu osób fizycznych lub prawnych, które
dostrzegając wartość kultury, stosownie do swoich możliwości i decydują się ją wspierać. Program MKnB ma
przede wszystkim pogodzić potrzeby kulturalne mieszkańców Bałut i przygotowaną dla nich ofertę
Realizatora z możliwościami i oczekiwaniami Partnerów oraz służyć uhonorowaniu i zamanifestowaniu
wkładu Partnerów w kulturę na Bałutach.

Rozdział 3 Zasady uczestnictwa
§7
Wnioski do Programu MKnB mogą być składane przez osoby fizyczne i prawne z terenu Łodzi, które poprzez
poprawne wypełnienie deklaracji przystąpienia do Programu MKnB zgłoszą swoją gotowość do wspierania
finansowego lub pozafinansowego przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez Realizatora.
§8
1. Wnioskodawca, zgłaszając się do Programu MKnB, określa w treści deklaracji przystąpienia do programu
na dany sezon kulturalny:
- swoją nazwę, pod jaką przystępuje do programu;
- formę wsparcia, jaką deklaruje wnieść w ramach Programy MKnB;
- szacunkowy wartość deklarowanego wsparcia;
2. Wnioskodawca może w treści deklaracji określić także:
- adresatów przedsięwzięć, jakie w szczególności deklaruje objąć swoim wsparciem;
- obszar dzielnicy Bałuty, którego w szczególności powinny dotyczyć przedsięwzięcia, które deklaruje
objąć swoim wsparciem;
- charakterystykę przedsięwzięcia, jakie w szczególności deklaruje objąć swoim wsparciem.
§9
1. Realizator dokona oceny złożonych deklaracji i na jej podstawie przedłoży wybranym wnioskodawcom
propozycję współpracy w zakresie ich realizacji.
2. Termin składania wniosków w pierwszym naborze dotyczącym sezonu kulturalnego 2016/17 upływa
30 sierpnia 2016r.
3. Kolejne terminy składania wniosków w naborze na konkretny sezon kulturalny ogłaszane będą przez
Bałucki Ośrodek Kultury i podawane do publicznej wiadomości.
4. Wnioski można składać w formie:
- elektronicznej przesyłając je w postaci załącznika do wiadomości e-mail z tematem „Mecenas Kultury na
Bałutach - zgłoszenie” na adres: sekretariat@bok.lodz.pl.
- lub papierowej składając je w postaci wydrukowanej i podpisanej w godzinach pracy instytucji w:
o Bałuckim Ośrodku Kultury – Łódź, Limanowskiego 166, tel. 42 651 50 30;
o BOK RONDO, ul. Limanowskiego 166, tel. 42 653 36 45;
o BOK LUTNIA, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27;
o BOK NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47.
5. Ocenie formalnej i merytorycznej podlegać będzie treść przesłanych deklaracji.
6. Po ocenie merytorycznej Realizator podejmie decyzję o zaproszeniu do współpracy wybranych
wnioskodawców. Decyzja Realizatora jest ostateczna. Wnioskodawcom, którzy nie zostaną zaproszeni do
współpracy na podstawie złożonych deklaracji, nie przysługuje prawo do odwołania.
7. Przyjęcia przez wnioskodawcę zaproszenia poprzez podpisanie z Realizatorem porozumienia oznaczać
będzie przystąpienie do Programu MKnB. Wszelkie sprawy związane z realizacją wybranych przez
Realizatora Partnerów zostaną szczegółowo uregulowane w treści porozumienia.

§ 10
1. Realizator podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu MKnB listę Partnerów –
uczestników programu w danym sezonie kulturalnym. Lista na prośbę Partnera może zostać uzupełniona
banerem promocyjnym oraz odsyłaczem do jego strony internetowej.
2. Partnerzy otrzymują od Realizatora Certyfikat uczestnictwa w Programie MKnB.
3. Certyfikat może być przez Partnera wykorzystywany do publicznego informowania o uczestnictwie
w programie w okresie trwania danego roku kulturalnego w formie zgodnej z jego treścią.

§ 11
1. Realizator w trakcie trwania roku kulturalnego, którego dotyczy Program będzie zwracał się do Partnerów
z propozycjami przekazania zadeklarowanego wsparcia na konkretne przedsięwzięcia kulturalne.
2. Partner podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia na zaproponowane przez Realizatora przedsięwzięcie.
3. Realizator może przedstawiać propozycje wsparcia wykraczające poza złożona przez Partnera deklarację.
§ 12
1. Partnerzy, którzy w danym roku kulturalnym udzielili wsparcia w wysokości nie mniejszej niż złożona
w deklaracji uzyskują po zakończeniu sezonu kulturalnego tytuł Mecenasa Kultury na Bałutach.
2. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest stosowny dokument wydawany przez Realizatora.
3. Tytuł Mecenas Kultury na Bałutach wraz z określeniem sezonu kulturalnego za jaki został uzyskany może
być przez Partnera wykorzystywany publicznie w formie zgodnej z treścią uzyskanego od realizatora
dokumentu.
§ 13
1.Realizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Programu MKnB na każdym jego etapie bez podania
przyczyny. Partnerowi przysługuje prawo do odstąpienie od Programu MKnB z 30 dniowym terminem
wypowiedzenia. Realizator może w czasie okresu wypowiedzenia żądać od Partnera wypełnienia swoich
zobowiązań wynikających z zawartego z nim porozumienia.
2. Podczas realizacji Przedsięwzięcia opisanego we wniosku Realizator na wniosek Partnera umieści logo
Partnera na materiałach reklamowych, banerach itp.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4. W przypadku powstania sporu w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Realizator
i Wnioskodawca dołożą wszelkich starań do polubownego rozstrzygnięcia, zaś w przypadku gdyby było to
niemożliwe podporządkują się orzeczeniu sądów powszechnych terytorialnie właściwych dla Realizatora.
5. Jeśli współpraca będzie spełniała cechy opisane w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie
Publiczno – Prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.), wówczas wybór i współpraca z Partnerem
będą dokonane z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w tejże ustawie.

