
 
 

Regulamin uczestnictwa  

w I Jeleniogórskim Pikniku Organizacji Pozarządowych 

realizowanym w ramach Dolnośląskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 
 

 

I. Organizatorzy: 

- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

- Towarzystwo im. św. Brata Alberta, koło w Jeleniej Górze 

 

II. Cel Pikniku:   

1. promocja i prezentacja organizacji pozarządowych z Jeleniej Góry, 

2. wymiana informacji i pomysłów na działanie organizacji pozarządowych, 

3. ukazanie różnorodności organizacji pozarządowych, zaprezentowanie, w jakich obszarach życia 

codziennego owe organizacje funkcjonują, a zarazem ich zaistnienie w świadomości mieszkańców, 

4. integracja trzeciego sektora, 

5. nawiązanie współpracy sektorowej. 

 

III. Termin i lokalizacja: 

I Jeleniogórski Piknik Organizacji Pozarządowych odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014r.  

w godzinach 11:00-15:00 przy boisku zlokalizowanym obok budynku Domu 7 Marzeń, ul. Okrzei 10 w 

Jeleniej Górze. 

 

IV. Uczestnictwo: 

1. Uczestnictwo w pikniku jest bezpłatne. 

2. W I Jeleniogórskim Pikniku Organizacji Pozarządowych mogą uczestniczyć wszystkie  organizacje 

pozarządowe działające na terenie Jeleniej Góry, które zgłoszą swój udział na załączonej KARCIE 

ZGŁOSZENIA do dnia 23 maja 2014 r. 

3. Organizacje biorące udział w I Jeleniogórskim Pikniku Organizacji Pozarządowych zobowiązują się do: 

- oddelegowania na miejsce stoiska min. 2 osób i przebywania na stoisku w trakcie całej Imprezy, 

- przygotowanie prezentacji swojej organizacji w formie aktywnej i jej przedstawienie  

w trakcie imprezy. Czas prezentacji organizacji - max 15 minut. 

4. Organizatorzy zapewniają każdej organizacji biorącej udział w pikniku: stoisko złożone ze stołu, 2 

krzeseł, dostęp do prądu, dostęp do kosza na śmieci, tabliczkę z nazwą organizacji umieszczoną przy 

stoisku, poczęstunek. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności na rzeczy pozostawione na stoisku. 

 

  

V.  Przyjmowanie zgłoszeń:        

1. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do 23.05.2014 r. (piątek) w wersji elektronicznej na adres 

mailowy jeleniagora@rcwip.pl lub w wersji papierowej pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres: 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Dom 7 Marzeń, ul. Okrzei 10, 58-500 

Jelenia Góra. 

2.  Wszelkie informacje dotyczące pikniku udzielane są pod numerem 75- 642-20-00. 


