
Zarządca Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć i 
projektów artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w sezonie 2020/2021 w siedzibie 
przy ul. Rynek Staromiejski 6 oraz w filiach Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, ul. Poznańska 52, ul. Okólna 
169. 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

I WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu podpisanych 
dokumentów drogą elektroniczną na adres: podmurna@artus.torun.pl składającego się z: 

 
2. wypełnionego formularza oferty na prowadzenie zajęć lub projektu podpisanego na ostatniej 

stronie z parafką na każdej kartce Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż 1 zajęcia, 
tabelę należy uzupełnić dla każdych zajęć oddzielnie. 

 
3. Podpisany na ostatniej stronie z parafką na każdej kartce Regulamin Konkursu. 

 
4. CV instruktora/-ów (dotyczy osób prawnych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych); 

 
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy 

firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w 
drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w 
mediach i Internecie. 

 
II PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć i 

projektów artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w Centrum Kultury Dwór 
Artusa (dalej zwany CKDA) w sezonie 2020/2021. 

2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 10 
miesięcy. 

 
III MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy 

wpisać „Konkurs na zajęcia”) na adres: podmurna@artus.torun.pl 
2. Termin składania dokumentów: do 10 sierpnia 2020 r. 

 
IV TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT 

 
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka zajęć w tym celu prosimy uzupełnić tabelę z 

pierwszej strony oferty do każdych zajęć oddzielnie. 
2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, 

wypełniając wszystkie pola Oferty do Konkursu,  
3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:  

a) posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć, 
b) innowacyjność proponowanych zajęć, 
c) wartość merytoryczną oferty, 
d) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,   
e) kwalifikacje realizatora/-ów  



 
4. Poszukujemy instruktorów do prowadzenia kreatywnych zajęć i projektów w naszej 

Instytucji. Sam zaproponuj, co wpasowało by się w misję naszych czterech placówek, 
wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Przykładowe dziedziny, w których prowadzimy zajęcia 
w pracowniach w poszczególnych miejscach: 

 
Piwnice Kultury, Rynek Staromiejski 6 
- zajęcia plastyczne 
- spotkania tematyczne 
- kluby dyskusyjne 
 
Filia Dom Muz, ul. Podmurna 1/3 
- zajęcia teatralne 
- zajęcia muzyczne 
- zajęcia rękodzielnicze 
- zajęcia fotograficzne 
- spotkania tematyczne 
 
Filia Dom Muz, ul. Poznańska 52 
- zajęcia ruchowe 
- zajęcia taneczne 
- zajęcia ceramiczne 
- zajęcia plastyczne 
- zajęcia teatralne 
 
Filia Dom Muz, ul. Okólna 169 
- zajęcia ekologiczne 
- zajęcia recyklingowe 
- zajęcia plastyczne 
- zajęcia florystyczne 
- zajęcia muzyczne 
 

V WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

1. Spośród zgłoszeń Komisja Konkursowa wskaże 10 najbardziej interesujących propozycji, dla 
których w drugiej połowie sierpnia zostanie przeprowadzony nabór uczestników.  

2. Warunkiem uruchomienia zajęć będzie zebranie do końca sierpnia grupy chętnych 
uczestników (min 5 osób). 

3. Instruktorzy zostaną zatrudnieni na umowę zlecenie (w przypadku własnej działalności lub 
pracy w NGO przyjmiemy faktury) z minimalnym wynagrodzeniem 30 zł brutto za godzinę lub 
(do wyboru) w wysokości 50 % zysku od sprzedanych biletów. Ostateczna wysokość 
wynagrodzenia będzie uzależniona od typu zajęć i ustalonej wspólnie ceny biletów. 

 
VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Zarządcę Centrum Kultury 

Dwór Artusa w składzie trzyosobowym na niejawnym posiedzeniu. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 sierpnia 2020 r.  
3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez przesłanie 

pisemnej informacji na wskazany w ofercie adres mailowy. Skontaktujemy się tylko 



z wybranymi przez komisję osobami i podmiotami. Pozostałym osobom dziękujemy za 
zainteresowanie konkursem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert.  
6. Decyzje komisji są ostateczne. 

 
 

VII INFORMACJE KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala CKDA. 
3. CKDA uprawniony jest do dokonywania okresowych ocen efektywności działań Instruktora w 

zakresie świadczonych przez niego usług, a należyta staranność w realizacji tych usług oraz 
frekwencja obecności uczestników będzie podlegała bieżącej ocenie, w tym będzie stanowić 
jedno z kryteriów decyzji o kontynuowaniu współpracy z Instruktorem. 

 
VIII RODO 

 
1.Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych instruktora 

przez Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest 

Zarządca Dworu Artusa w Toruniu Rynek Staromiejski 6. Dane osobowe, podawane w formularzu 

zgłoszeniowym i w dalszej korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zajęć 

kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych przez Dwór Artusa. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane 

podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

 


