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   Fundacja Inicjatywa B 

ul. Armii Krajowej 2/1 

58-130 Żarów 

kontakt@inicjatywab.pl 

www.inicjatywab.pl  

781 041 989 

  

 

 

REGULAMIN ŻAROWSKIEJ STREFY NGO 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem i jednostką prowadzącą „Żarowskiej Strefy NGO” jest: Fundacja 

Inicjatywa B z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2/1 w Żarowie, 58-130 Żarów. 

2. Żarowska Strefa NGO, zwana dalej Strefą to przestrzeń stworzona z myślą o wsparciu 

lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych działających w 

sektorze szeroko pojętej kultury na terenie Gminy Żarów.  

3. Celami i przedmiotem działalności Strefy: 

a) Budowa postaw obywatelskich poprzez aktywne działania NGO w Gminie Żarów. 

b) Zrzeszenie lokalnych NGO na potrzebę organizacji wydarzeń artystycznych, 

kulturalnych, edukacyjnych oraz historycznych ważnych dla lokalnej społeczności.  

c) Wsparcie nowopowstałych i funkcjonujących na terenie Gminy Żarów 

Stowarzyszeń, Fundacji oraz inicjatyw społecznych. 

d) Promocja i wykorzystanie potencjału produktów lokalnych wytwarzanych na 

terenie Gminy Żarów. 

e) Nieszablonowe działania promocyjne miasta i gminy Żarów.  

f) Strefa nie prowadzi jakiejkolwiek działalności religijnej i politycznej.  

4. Za działalność organizacyjną, kuratorską i promocyjną Strefy odpowiada Organizator.  

5. Miejscem spotkań organizacyjnych Strefy jest biuro Fundacji Inicjatywa B znajdujące 

się przy ul. Kopernika 5/2, 58-130 Żarów.  

6. Szczegółowe informacje o Strefie znajdują się na stronie: 

www.inicjatywab.pl/strefango.   

http://www.inicjatywab.pl/strefango
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Zasady współpracy  

1. Dołączenie do Strefy możliwe jest po: zawarciu „Porozumienia o współpracy z 

Fundacją Inicjatywa B”, w przypadku organizacji zarejestrowanych dostarczenia 

aktualnego wypisu z KRS, dostarczenia projektu statutu lub opisu działalności.  

2. Porozumienie jest podstawą dla Organizacji do korzystania z wsparcia określonego w 

regulaminie.  

3. Organizacja może w każdym momencie złożyć rezygnację pisemną z członkostwa w 

Strefie.  

4. Organizacja korzystająca z ze Strefy na mocy porozumienia, może zostać pozbawiona 

tego prawa gdy: jej działania są sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami 

współżycia społecznego lub działa na szkodę Strefy.  

5. Do Strefy mogą dołączyć organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie oraz 

producenci produktu lokalnego działający lub mający siedzibę na terenie Gminy 

Żarów. 

6. Strefa łączy stowarzyszenia, fundacje, inicjatywy obywatelskie w tym: amatorskie 

ruchy artystyczne, producentów produktu lokalnego, koła gospodyń wiejskich. 

7. Podmioty spełniające wymóg terytorialny mogą dołączyć do Strefy wysyłając 

zgłoszenie na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. 

8. Zgłoszenie dołączenia do Strefy powinno zawierać: imię i nazwisko osoby 

reprezentującej Organizację, dane adresowe w tym strony www i media 

społecznościowe, numer telefonu, adres e-mail oraz wymagane w pkt. 1 Zasad 

współpracy dokumenty.  

9. Za członkostwo w Strefie Organizator nie pobiera opłat.  

 

Uprawnienia i obowiązki Organizacji korzystającej ze Strefy  

1. Organizacja korzystające ze strefy uprawniona jest do: 

a) Wsparcia ze strony Fundacji Inicjatywa B przy organizacji działań statutowych. 

b) Korzystania z różnych form informacji i promocji m.in.: strona internetowa Strefy, 

gablot informacyjnych, newslettera. 

c) Odpłatnego korzystania ze szkoleń oraz zaplecza animacyjnego oraz technicznego 

Fundacji Inicjatywa B wg odrębnie opracowanych wytycznych.  

2. Organizacja korzystające ze Strefy zobowiązana jest do: 

mailto:wezmeudzial@inicjatywab.pl
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a) Przestrzegania niniejszego regulaminu.  

b) Regularnego odbierania wiadomości wysyłanych drogą e-mail od pracowników 

Fundacji Inicjatywa B.  

c) Poniesienia ewentualnych kosztów napraw lub wymiany sprzętu animacyjnego i 

technicznego w przypadku zniszczenia.  

d) Uczestnictwa w zebraniach, o których Fundacja Inicjatywa B poinformuje drogą 

telefoniczną lub e-mail z 14 dniowym wyprzedzeniem.  

 

Informacje dot. użytkowania gablot informacyjnych   

1. Gabloty informacyjne zarządzane są przez Fundację Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie 

Labiryntarium.pl.  

2. Gabloty informacyjne zainstalowane są na elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 

40, 58-130 Żarów na mocy porozumienia ze Wspólnotą mieszkaniową wyżej 

wymienionego budynku oraz Urzędem Miasta w Żarowie.  

3. Gabloty mogą prezentować promocyjne, reklamowe, edukacyjne, informacyjne treści 

kreowane tylko i wyłącznie przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Żarów 

będące zrzeszone w Strefie.  

4. Aby skorzystać z funkcji gablot, należy dostarczyć własne materiały do biura Fundacji 

Inicjatywa B. 

5. Wywieszanie plakatów, ogłoszeń oraz relacji fotograficznych jest bezpłatne dla 

wszystkich członków Strefy.  

 

Informacje dla producentów Produktu lokalnego 

1. Producent oświadcza, że Produkt lokalny wytwarzany jest na terenie Gminy Żarów. 

2. Produkt lokalny definiowany jest jako: spożywczy lub rękodzielniczy autorski wyrób 

np. ceramika, tworzenie obrazów, ozdoby okolicznościowe, produkcja serów, piwa, 

wina, chleba, prowadzenie przydomowej pasieki etc.  

3. Producent zezwala na działania mające na celu promocję Produktu lokalnego za 

pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznościowych, prasy lub 

eventów. 

4. Producent Produktu lokalnego może uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych 

przez członków Strefy w formie wystawienniczej lub komercyjnej. 
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Postanowienia końcowe 

1. Organizacje dołączające do Strefy automatycznie akceptują niniejszy Regulamin, który 

opublikowany jest na stronie: www.inicjatywab.pl/strefango.   

2. Organizacja dołączająca do Strefy Organizator zezwala na przetwarzanie swoich 

danych dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych na stronach internetowych 

oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Fundację Inicjatywa B. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. 

RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem 

zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B.  

http://www.inicjatywab.pl/strefango

