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Siła S3ktora 
Zadanie współfinasowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU DOBROCZYNNOŚCI 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem Festiwalu Dobroczynności, zwany dalej Festiwalem, jest promocja w środowisku lokalnym 

i na zewnątrz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu 

żyrardowskiego, integracja organizacji ze społecznością lokalną, promocja idei dobroczynności i 

współpracy poprzez zaprezentowanie aktywności organizacji w różnych formach. 

2. Festiwal Dobroczynności realizowany jest w ramach projektu „SIŁA S3KTORA” 

współfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

3. Festiwal odbędzie się w dniu 21 września 2019 r. (sobota). 

4. Miejsce Festiwalu: teren Bielnika przy Muzeum Lniarstwa, ul. K. Dittricha 18 w Żyrardowie. 

5. Organizatorami Festiwalu są: 

a. Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, 

b. Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”. 

6. Partnerem festiwalu jest Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” 

7. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. 

 
§2 

ZASADY UDZIAŁU ORGANIZACJI 
8. W Festiwalu mogą wziąć udział: 

a. organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty określone w art. ust. 3 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60). 

b. grupy nieformalne prowadzące działalność pożytku publicznego i posiadające 

doświadczenie w tego typu działaniach, faktycznie prowadzące działalność na obszarze 

powiatu żyrardowskiego. 

9. Organizacje, które chcą wziąć udział w Festiwalu powinny zgłosić swój udział do Mariańskiego 

Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2019 r. 

10. Zgłoszenie organizacji odbywa się za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

11. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w formie skanu na adres 

kasia@inicjatywa.info.pl . 

12. Organizatorzy, na podstawie zgłoszeń, opracują plan usytuowania stoisk promocyjnych w 

miejscu organizacji Festiwalu Dobroczynności w Żyrardowie. 

13. Organizacja, która zgłosi chęć udziału w Festiwalu ma możliwość prezentacji swojej działalności 

w formie i w sposób uznany przez organizację za odpowiedni. 

14. Prezentacja odbędzie się w dniu 21 września 2019 r. w wyznaczonym przez organizatorów 

miejscu. 
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15. Za porządek i bezpieczeństwo w obrębie stoiska/miejsca prezentacji organizacji odpowiedzialna 

jest organizacja. 

16. Namiot wystawienniczy oraz wyposażenie i sprzęt niezbędny do celów prezentacji podczas 

Festiwalu organizacja powinna zapewnić we własnym zakresie. 

17. W trakcie Festiwalu prowadzony będzie konkurs „Poszukiwacze inicjatyw”. Zadaniem 

uczestników biorących w nim udział będzie odnalezienie stoisk organizacji lub instytucji, których 

dotyczą pytania umieszczone na karcie konkursowej oraz udzielenie na nie prawidłowych 

odpowiedzi, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela organizacji/instytucji poprzez 

odbicie pieczęci na karcie konkursowej. W związku z powyższym, każda organizacja uczestnicząca 

w Festiwalu jest zobowiązana do przygotowania m.in. dwóch pytań (w formie otwartej lub 

zamkniętej) dotyczących swojej działalności oraz zabrania pieczęci, która umożliwi potwierdzenie 

prawidłowych odpowiedzi.  

18. Biorąc udział w Festiwalu organizacja wyraża zgodę na sfotografowanie stoiska i użycie zdjęć w 

celach promocyjnych projektu SIŁA S3KTORA”. 

 
§ 3 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W FESTIWALU 
19. Festiwal jest otwarty dla wszystkich. 

20. Uczestnictwo w Festiwalu jest nieodpłatne. 

21. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursach prowadzonych przez organizatora. Do 

konkursów tych obowiązują odrębne regulaminy. 

22. Osoby obecne na Festiwalu są zobowiązane do: 

a. zachowywania się w sposób nie zagrażający sobie i innym; 

b. stosowania się do zaleceń i zarządzeń Organizatorów wyróżnionych identyfikatorami 

ORGANIZATOR; 

c. poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia 

stanowiącego własność organizatorów i właściciela miejsca organizacji Festiwalu. 

23. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać organizatorom wyróżnionym identyfikatorami. 

24. Organizatorzy nie odpowiadają za mienie pozostawione w miejscu organizacji Festiwalu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania lub dokonania zmian w przebiegu Festiwalu.  


