
REGULAMIN  OKREŚAJĄCY ZASADY WSPÓŁORGANIZACJI IMPREZ I WYDARZEŃ  
WSPÓLNIE Z  GMINNYM  OŚRODKIEM KULTURY  W  GIERAŁTOWICACH 

 
1. Współorganizacja wydarzeń ma na celu kształtować postawy społeczeństwa ukierunkowane na 

aktywne korzystanie z dóbr kultury jak również wzmocnienie roli GOK jako aktywnego uczestnika 
życia społecznego gminie.   

2. O współorganizację wydarzeń wnioskować mogą organizacje społeczne, stowarzyszenia działające 
na terenie Gminy Gierałtowice. Preferowane będą wydarzenia ogólnodostępne, organizowane na 
rzecz więcej niż jednego sołectwa. Nie będą współfinansowane wycieczki, zawody o charakterze 
typowo sportowym ani loterie. Współfinansowane produkty nie mogą być sprzedawane. 

3. Współorganizacja polega m.in.  na: 
• przekazaniu nagród, 
• użyczeniu hali namiotowej, namiotów lub pomieszczeń, 
• współfinansowaniu, 
• objęciu patronatem GOK lub patronatem medialnym „Wieści Gminy Gierałtowice” 

4. Współorganizacja imprez odbywać się może w obszarach: 
• Tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, pielęgnacji tradycji, 

lokalnych obrzędów, folkloru oraz zainteresowań kulturalnych środowiska. 
• Organizowania festynów i imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym oraz 

inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu propagowanie aktywności lokalnej 
społeczności w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

• Przeprowadzenia wydarzeń artystycznych, warsztatów, odczytów, prelekcji, warsztatów zespołów 
tanecznych i muzycznych oraz chórów, orkiestr i wspieranie ruchu artystycznego. 

• Współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pełniejszego zaspakajania 
potrzeb kulturalnych oraz aktywizacji i integracji mieszkańców w tym seniorów. 

• Organizowania różnych form korzystania z dóbr kultury.  
• Organizowania konkursów. 

5. Organizacje starające się o wspólne organizowanie imprezy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
powinny wykazać się wkładem własnym. Finansowanie imprezy w 100 proc. może się odbyć 
wyłącznie w przypadku wysokiej wartości artystycznej, dużego zaangażowania społeczności lokalnej 
lub wysokiej wartości edukacyjnej bądź promocyjnej. 

6. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. 
7. Formularze wniosków pobierać można w biurze GOK, codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 lub 

bezpośrednio ze strony internetowej www.gok.gieraltowice.pl. 
8. Informacje szczegółowe o współorganizowanym wydarzeniu (np. plakaty) należy dostarczyć z 

odpowiednim wyprzedzeniem aby mogły się pojawić się na profilu lub stronie internetowej GOK  
2-3 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia.  

9. W ramach współorganizacji imprez wnioskodawca zobowiązuje się umieścić na materiałach 
informacyjnych logo GOK jako współorganizatora, wywiesić baner GOK podczas imprezy oraz 
wymienić GOK jako współorganizatora przez prowadzącego imprezę. Prosimy również  
o dostarczenie 5 dobrej jakości zdjęć dokumentujących wydarzenie.  

10. Decyzję o współorganizacji przedsięwzięcia podejmuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gierałtowicach - po wcześniejszym uzgodnieniu z wnioskodawcą.  

11. Współorganizacja może się opierać na opłaceniu faktury bądź innego dokumentu zakupu 
towaru/usługi wystawionego wyłącznie na Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach (po 
wcześniejszym uzgodnieniu) dostarczonego  przez wnioskodawcę niezwłocznie do biura GOK. 
Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty wpływu dokumentu. 

12. Uwaga: Maksymalna kwota współorganizacji nie powinna przekraczać 3.5 tys. zł.  


