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ВІДКРИТИЙ ІМК 2023:  

для дітей і молоді 
Основні положення Програми 

 
 I. Загальна інформація:  
1. Основні положення визначають умови реалізації Програми «Відкритий ІМК 2023: 
для дітей і молоді» (далі – Програма).   
2. Організатором Програми є Інститут міської культури – інституція культури, 
підпорядкована органові місцевого самоврядування, з головним офісом, 
розташованим за адресою: 80-830 м. Ґданськ, вул. Длуґі Тарґ 39/40 (далі -  ІМК).   
3. Програма «Відкритий ІМК 2023: для дітей і молоді» реалізовуватиметься за 
підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
4. Мета Програми – інтеграція та активізація дітей і молоді з місцевої громади через 
проведення культурних, освітніх чи соціальних заходів з дотримання  у наступної 
пропорції у кількості учасників: 50-70% - представники української громади, 30-50% 
- представники польської громади.  
5. Інститут міської культури пропонує фахову та юридичну підтримку, консультації з 
технічних питань, послуги з перекладу українською, а також надає для проведення 
заходів у рамках Програми та з урахуванням її умов й обмежень приміщення ІМК. 
6. ІМК надає фінансування на суму до  3000 злотих брутто на одну подію/захід 
7. Інформацію та відповіді на питання стосовно Програми можна отримати в період 
з 17 до 31 березня 2023 року наступним чином:  
a) Польською мовою - в координаторки програми «Відкритий ІМК» Катажини Бучек. 
Про зустріч можна домовитись, надіславши електронного листа на 
адресу  katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Можна також отримати телефонну 
консультацію у понеділок-пятницю з 15.00 до16.00.  
b) Для тих, хто послуговується лише українською, інформацію надає пані Раїса 
Кадирова, e-mail:  raisa.kadyrova@ikm.gda.pl. У понеділок - п'ятницю з 14.00 до 16.00 
можна також отримати консультацію, зателефонувавши за номером +48 691321749.   

 
II. Заходи, які можна проводити в рамках Програми:   

1. У рамках Програми ІМК оголошує відкритий набір заявок на проведення 
культурних, освітніх та громадських заходів для дітей і молоді з України та з 
Ґданська, які спрямовані на реалізацію оголошеного заходу і які можна 
провести у визначений заздалегідь час: 

- у приміщенні  Інституту міської культури в Ґданську за адресою: 80-830 
м. Ґданськ, вул. Длуґі Тарґ 39/40; 

- у приміщенні ІМК (перша зустріч), а також у приміщенні Заявника чи 
Партнера (наступна зустріч). 

-  у відкритому просторі біля ІМК або на території Ґданська (напр., 
тематичні прогулянки у парках, в лісі, теренові ігри чи інтеґраційні 
пікніки). 

2. Заходи, які можуть бути організовані і проведені в рамках Програми - це майстер-
класи з рукоділля, екології, заняття з літератури, майстер-класи з фотографії, 
авторські зустрічі, камерні концерти, презентації казок для дітей, лекції, дебати, 
презентації. Можна також проводити заходи, що представлятимуть українську 
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культуру і мистецтво. Каталог заходів має відкритий характер, тому кожен учасник 
може запропонувати будь-який інший проєкт.  
3. У випадку проведення інших, ніж було заявлено в конкурсній анкеті, заходів ІМК 
має право призупинити їх проведення. 
4.   Заходи в рамках Програми можуть бути як одноразовими, так і серійними 
(максимально до 2 зустрічей/подій/тренінгів/майстер-класів у рамках одного заходу 
або, як інший варіант, упродовж всього дня без обмеження кількості заходів, як, 
наприклад, у випадку проведення інтеграційного пікніка).  
5. Заплановані заходи повинні відбуватись згідно з чинним законодавством, не 
повинні порушувати авторських прав чи суміжних прав третіх осіб, не повинні 
використовуватися для агітації чи пропаганди політичних або релігійних  поглядів, 
не можуть бути спрямовані на розпалювання ненависті чи національної, етнічної, 
расової або релігійної ворожнечі та агресії щодо будь-яких осіб чи груп і т.д. 
6. У разі проведення події в приміщенні ІМК заявник і особи, відповідальні за 
проведення заходу в рамках Програми, зобов'язані:  

a) залишати місце проведення заходу (хол у приміщенні Інституту) в такому 
ж стані, в якому воно було перед заходом (чистота приміщення, відсутність 
пошкоджень, після заходу необхідно забрати техніку чи інші речі, принесені 
для його проведення); 

b) здійснювати підготовку до проведення заходу і безпосередньо проводити 
захід так, щоб не заважати роботі інших установ чи організацій, 
розташованих у будинку ІМК за адресою: м. Ґданськ, вул. Длуґі Тарґ 39/40; 

c) вживати необхідних заходів для підтримки громадського порядку і спокою 
під час проведення всіх заходів.    

 
III. Прийом заявок для участі у Програмі:  
1. Набір заявок має відкритий характер.   
2. Заявниками – організаторами заходів у рамках Програми можуть бути повнолітні 
громадяни/громадянки України, які перебувають у Ґданську чи на території 
Поморського воєводства, а також мешканці/мешканки Ґданська й реґіону. 
3. Подавати заявку на участь у Програмі можуть як окремі особи (аніматори/рки у 
сфері культури, артисти/стки, митці/мисткині, освітяни/нки, активісти/ки), так і 
команди, неформальні групи, мистецькі колективи, школи, дитячі садки, товариства 
чи фундації. 
4. Одна особа (або одна школа, дитсадок, неформальна група, колектив) може 
подати в рамках Програми лише одну заявку.   
5. Одна особа (чи одна школа дитсадок тощо), що подає заявку на участь в 
Програмі, підтверджує готовність провести описаний в заявці захід самостійно або 
у співпраці з іншими особами.  
6. У рамках одного набору на участь у Програмі виключається можливість подачі 
однакових/подібних за змістом заявок двома Заявниками. У разі виникнення такої 
ситуації Заявників буде запрошено на консультацію для прийняття остаточного 
рішення стосовно відхилення однієї з заявок. 
7. Для участі у Програмі до 31 березня 2023 до 16.00 необхідно заповнити й 
надіслати до ІМК інтерактивну заявку, яку знайдете на сайті 
https://otwarty.ikm.gda.pl/aplikuj/ 
8. Заявку слід заповнити українською або польською мовою. 
9. Набір заявок триватиме з 17 до 31 березня 2023.  
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10. Перелік Проєктів/Подій, зголошених на конкурс в рамках Програми, буде подано 
на сайті програми «Відкритий ІМК» (otwarty.ikm.gda.pl ) до 6 квітня 2023 року.  
11. Список заходів, вибраних для реалізації в рамках Програми, буде опубліковано 
на сайті програми otwarty.ikm.gda.pl.  
12. ІКМ залишає за собою право реалізовувати Заходи, відібрані з-поміж поданих 
заявок, про що будуть одразу повідомлені відповідні осіб/організації. Рішення щодо 
відбору Заходів ухвалює комісія у складі трьох осіб, призначена директором 
Інституту міської культури. При відборі проєктів конкурсна комісія аналізуватиме їх 
відповідність критеріям, описаним у пункті 13, а також оцінюватиме реалістичність 
озвученого бюджету Заходу/Проєкту. Рішення комісії затверджує директор ІМК. 
Рішення директора ІМК про вибір чи відхилення Заходу не підлягає оскарженню.  
13. Надіслані заявки будуть оцінюватися за наступними критеріями:  
a) відкритість і доступність заходу для дітей та молоді з України і з Ґданська;   
b) привабливість пропозиції для потенційних користувачів/глядачів/учасників;  
c) мистецька, освітня чи соціальна цінність заходу, про який йдеться в заявці;  
d) спосіб залучення цільових груп зі збереженням пропорції 50-70% для української 
спільноти і 30-50% для польської; 
e) досвід Заявника у проведенні подібних заходів;   
f) додатково оцінюватиметься досвід Заявника в реалізації заходів для дітей з 
України;  
g) у випадку відсутності відповідного досвіду в Заявника додатково 
оцінюватиметься досвід залучених партнерів у реалізації польсько-українських 
проєктів.  
14. ІМК зв'яжеться із Заявниками, як тільки заявка буде відібрана для реалізації. 
15. ІМК ухвалює рішення щодо вибору для реалізаці кожного заходу зокрема. 

Рішення ІМК про вибір або відхилення проєкту не підлягає оскарженню.  
16. Подача заявки автоматично означитиме надання ІМК невиключної ліцензії на 

розміщення інформації про заявлений захід на сайті ІМК, на його сторінках в 
соціальних мережах та в публікаціях, на архівування заявки на проведення 
заходу та згоду на створення фотодокументів, мультимедійних або телевізійних 
документів, що фіксуватимуть реалізацію заходу.  

 
IV. Реалізація заходів у рамках Програми:  
1.   Після вибору заявки ІМК зв'яжеться із Заявником для спільного визначення дат 
і умов проведення заходу. 
2. Дата проведення заходу визначатимуться спільно представниками ІМК та 
Заявником з урахуванням графіку проведення інших заходів та подій в ІМК, а також 
можливостей/доступності осіб, залучених до проведення заходу.   
3. Заходи проводитимуться з квітня до кінця червня 2023 року. Для належної 
підготовки до проведення заходу і його реклами остаточний термін заходу буде 
визначено щонайменше за два тижні перед датою його проведення.  
4. Для проведення заходу в рамках Програми ІМК надає приміщення площею до 
50м², яке передбачає можливість перебування в ньому учасників заходу. 
Максимальна кількість місць в приміщенні:  

a) 60 осіб – для зустрічей, лекцій, концертів;  
b) 25 осіб – для майстер-класів.   

6. Для проведення заходу у своєму приміщенні ІМК надає:  
a) обладнання, необхідне для проведення заходів за участю громадськості, 

зокрема, звукову, світлову та мультимедійну апаратуру, а також меблі 
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(стільці, столи, крісла, шезлонги); сцену, підготовлену для проведення лекцій, 
дискусій, авторських зустрічей, камерних концертів;   

b) фліпчарт, проєктор, екран тощо; 
c) технічну підтримку; 
d) рекламну підтримку заходу сайті програми «Відкритий ІМК»;  
e) напої для учасників заходів (чай, вода).  

7.  В окремих випадках ІМК може забезпечувати синхронний польсько-український 
переклад заходів, що проводяться в рамках Програми..    
8.  У разі зміни умов проведення заходу в ІМК, Заявник зобов'язаний негайно 
повідомити про це ІМК. Це стосується, зокрема, скасування проведення заходу у 
заздалегідь визначений термін.   
9.  Заходи, що проводяться в рамках Програми, повинні:   

a) відбуватися відповідно до Правил використання приміщення ІМК;  
b) відбуватися у такий спосіб, аби не заважати роботі інших установ та 

організацій, розташованих в будинку за адресою: м. Ґданськ, вул. Длуґі Тарґ 
39/40;   

c) не порушувати громадського порядку, загальних правил співіснування в 
соціумі, а також враховувати позитивні практики у сфері проведення 
громадських заходів, зокрема, заходів культурного, освітнього чи соціального 
характеру.   

  
V. Винагорода за проведення заходів:  
1. На реалізацію Проєкту, передбачено виділення до 3000 злотих (словами: три 
тисячі злотих брутто), у т.ч. для оплати роботи тих, хто безпосередньо залучений 
до проведення заходів в рамках Програми, а саме інструкторів для майстер-класів, 
опікунів неповносправних учасників заходу, авторів, аніматорів/ок культури та інших 
осіб, що беруть особисту участь у проведенні заходу. 
2. Передбачається, що оплата за координацію Проєкту не може перевищувати 400 
зл. брутто.  
3.  Для майстер-класів передбачено виділення коштів на закупівлю необхідних для 
їх проведення робочих матеріалів, наприклад, канцелярських товарів. Натомість 
придбання основних засобів (меблі, принтери, фотоапарати, швейні машнки і т.д.) 
у рамках реалізації Заходу/Проєкту не передбачається. 
4. Виплата винагороди відбувається на основі договору, укладеного між ІМК та 
особою, що проводить захід, або, у випадку наявності зареєстрованої 
підприємницької діяльності, на основі фактури, надісланої після проведення заходу. 
 
VI. Захист персональних даних:   
1. Подача заявки на участь в Програмі вимагає отримання згоди на обробку 
персональних даних Заявника для цілей, що пов'язані з реалізацією Програми.   
2. Адміністратором персональних даних Заявника є: Інститут міської культури – 
інституція культури, підпорядкована органові місцевого самоврядування, з 
головним офісом, розташованим за адресою: 80-830 м. Ґданськ, вул. Длуґі Тарґ 
39/40, внесена до Реєстру установ культури, який формує і веде ґміна міста Ґданськ 
під номером 12/11. 
3. Для отримання інформації з питань, що пов'язані з обробкою персональних даних 
Заявника (як особи, персональні дані якою обробляються), необхідно зв'язатися з 
Адміністратором персональних даних, надіславши електронний лист на адресу: 
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iodo@ikm.gda.pl (адреса електронної пошти Інспектора з питань захисту даних, що 
призначається Адміністратором), або звичайний лист на адресу ІМК.   
4. Персональні дані Заявника підлягають опрацюванню з метою реалізації 
Програми, ухвалення рішення щодо затвердження результатів набору заявок в 
рамках Програми, виконання Адміністратором персональних даних покладених на 
нього юридичних обов'язків, а також досягнення цілей, що визначаються законними 
інтересами, якими в своїй роботі керується Адміністратор персональних даних 
згідно з ст. 6 п.1. п. а), п. с), п. f) Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 
2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням 
персональних даних i про вільний рух таких даних.   
5. Персональні дані Заявника зберігатимуться протягом дії Програми, а надалі – до 
моменту виконання Адміністратором персональних даних покладених на нього 
юридичних обов'язків.   
6. Персональні дані Заявника не передаватимуться іншим користувачам, за 
винятком суб'єктів, уповноважених здійснювати контроль за діяльністю 
Адміністратора персональних даних відповідно до чинного законодавства, 
фірми/фірм, що надають послуги електронної пошти Адміністратору персональних 
даних, операторів телекомунікацій, що надають послуги в сфері інформаційно-
комунікаційних технологій Адміністратору персональних даних, а також суб'єктів, що 
надають Адміністратору персональних даних юридичні послуги. До того ж 
персональні дані Заявника не передаватимуться в треті країни (поза межі 
Європейського Економічного Простору).   
7. Заявник має право на доступ до своїх персональних даних, право на їхнє 
виправлення чи видалення відповідно до положень Директиви, зокрема ст.17 
Директиви, право на обмеження обробки персональних даних, а також на передачу 
персональних даних.   
8. Заявник має також право заперечувати проти подальшої обробки, а у разі 
висловлення згоди на обробку даних – на її відкликання. Реалізація права на 
відкликання згоди на обробку даних не впливатиме на обробку даних, яка 
здійснювалася до моменту відкликання згоди.  
9. Заявник має право на подання скарги до контролюючого органу (Начальника 
Управління з питань захисту персональних даних), якщо вважатиме, що обробка 
персональних даних, які його стосуються, порушує положення Загальних правил 
про захист персональних даних (РОДО).   
10. Надання Заявником персональних даних відбувається добровільно, однак, 
якщо Заявником не буде надано згоди на обробку своїх персональних даних, його 
участь в Програмі буде неможливою.  
11. Персональні дані Заявника не оброблятимуться в автоматизований спосіб, 
зокрема у формі профілювання.   
12. Для відкликання згоди на обробку персональних даних необхідно відправити 
електронний лист на пошту: iodo@ikm.gda.pl. , або ж звичайний лист на адресу 
головного офісу Адміністратора персональних даних.   
 
VII. Прикінцеві положення:  
1. Подача заявки в рамках Програми означає автоматичне погодження з її 
Основними положеннями.  
2. ІМК не здійснюватиме перевірки даних, вказаних в заявках. Водночас ІМК не 
нестиме відповідальності за помилкові дані, вказані в заявках.  
3. Заявки, надіслані до ІМК, не повертатимуть.   
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4. Зміст заявок, що подаватимуться в рамках Програми, залишатиметься виключно 
для інформації ІМК. Заявки не будуть копіюватися чи передаватися третім особам, 
а також не будуть розголошуватися без отримання попередньої згоди Заявника. 
Перелік заявок, обраних для подальшої реалізації, буде опубліковано на сайті ІМК.  
5. ІМК залишає за собою право вносити зміни до правил і вимог Програми, які 
викладені в цих Основних положеннях, а також призупиняти, відміняти набір заявок 
або ж закінчувати набір без вибору конкретних проектів, без пояснення причин.  
6. ІМК залишає за собою право виділяти меншу суму на реалізацію проекту заходу 
чи події, ніж було передбачено в заявці Заявником, а також змінювати масштаб 
описаного в заявці заходу чи події. 
7. У разі, якщо після вибору проекту заходу в рамках Програми виявиться, що 
Заявник будь-яким чином порушив Основні положення, ІМК може призупинити 
реалізацію проекту до моменту з'ясування ситуації або ж відмовити в реалізації 
проекту. 
8. В усіх питаннях, що пов'язані з реалізацією Програми і заходів в рамках цієї 
Програми, слід керуватися відповідними положеннями польського законодавства.  
9. Ці Основні положення є єдиним документом, що визначає правила і принципи 
реалізації Програми. 
10. Вирішення питань, що виникають в ситуаціях, які не передбачені цими 
Основними положеннями або вимагають тлумачень будь-яких пунктів Основних 
положень, належить до виключної компетенції Директора ІМК.   
  
  
  
 
 


