Regulamin udzielania wsparcia finansowego i patronatu Okrqgowei lzby
Radc6w Prawnych w Toruniu

5r
Postanowienia o96lne
Regulamin okreSla zasady udzielania przez OkrqgowE lzbq Radc6w Prawnych

(dalej: ,,OlRP") wsparcia finansowego

i

w Toruniu

patronatu dla przedsiqwziqi, wydarzeri

i

inicjatyw

z zakresu ksztattowania i stosowania prawa, aktywnoSci cztonk6w samorzqdu radcowskiego,

edukacji prawnej o charakterze naukowym, kulturalnym, spotecznym, sportowym lub innym
slu2qcym promocji OIRP w Toruniu oraz zawodu radcy prawnego.

Sz

Definicje

L. Wnioskodawca

-

organizator lub inicjator ubiegajqcy siq o wsparcie na realizacjq projektu

i/lub patronat.

2. Projekt - przedsiqwziqcie Wnioskodawcy opisane we wniosku go dotyczacym.
3. Wniosek o udzielenie wsparcia - dokument sktadany przez Wnioskodawcq
ubiegajqcego siq o uzyskanie wsparcia i/lub patronatu w celu realizacji projektu.

4. Koszty - wydatki niezbqdne do realizacji projektu.
5. Darowizna - nieodplatne Swiadczenie pieniq2ne lub rzeczowe przekazywane przez OIRP
w celu sfinansowania przedsiqwziqcia.
5g

Warunki przyznania wsParcia
1. Wniosek o udzielenie wsparcia

a)

i/lub patronatu

zto2yd mogE w szczeg6lnoSci:

jednostka organizacyjna dziatajqca w ramach struktury lub przy UMK albo
innej uczelniwY2szej,

b)

radcowie i aplikanci radcowscy z OIRP w Toruniu prowadzqcy dzialalnoS6
spoteczn q zwiqzanq z czlo

c)

n

kostwem w

sa

morzqdzie rad cowski m,

inne podmioty, je2eli prowadzq dziatalno66 spotecznq zwiqzanq z prawem
i wymiarem sPrawiedliwo6ci,

W

ubiegajqce siq o wsparcie dziatad z zakresu: ksztattowania i stosowania prawa, aktywno(ci
cztonk6w samorzqdu radcowskiego oraz edukacji prawnej.

2. Wsparciem i/lub patronatem objqte moga byi przede wszystkim projekty organizowane
na terenie obszaru dziatania OIRP w Toruniu.
3. Wsparcie mo2e

byi

przyznane w formie finansowej, rzeczowej lub w formie patronatu.

4. lnformacia o przyznaniu wsparcia/patronatu Wnioskodawcy mo2e byi zamieszczana

na

stronie internetowej OIRP w Toruniu.

5. W ramach udzielonego wsparcia/patronatu na stronie internetowej WUv.torun.qjfp.pl
moze zostad umieszczona informacja o wydarzeniu (zdjqcia, plakaty lub logo danego
wydarzenia przyslane przez organizatora),
6. OIRP w Toruniu oczekuje od organizatora:

1)

przystania

w formie elektronicznej aktualnej informacji o

wydarzeniu lub

organizowanej imprezie, w jednym z powszechne u2ywanych format6w tekstowych:
doc, rtf, txt, odt,
2) przeslania w formie elektronicznej zdjqd i materiat6w promujqcych wydarzenie lub

imprezq, w formacie JPG lub PNG.

Materiaty, o kt6rych mowa powy2ej nale2y przestad na adres: oirp@oirp.torun.pl.

3) W

przypadku imprezy biletowanej

-

przestania przynajmniej jednego

dwuosobowego zaproszen ia.
7. Waru n kiem otrzyma n ia wsparcia/patron atu jest:

1) prawidlowo wypetniony i dostarczony z odpowiednim
wsparcie/patronat, bqdqcy zatqczn ikiem do

n in

wyprzedzeniem wniosek o

iejszego Regu

2) w przypadku organizowania spotkania/konferencji prezydialnej

lub

promocyjnej pomieszczenia,

w

la

mi

n

u.

zamieszczenie

w

czqSci

kt6rym odbywai siQ bqdzie

promowane wydarzenie, no6nika-stojaka promocyjnego OIRP w Toruniu z planszq
graficznq (roll-up),
3) zamieszczenie baneru z logo OIRP w Toruniu na stronie internetowej organizatora

lub stronie po6wiqconej imprezie z podlinkowaniem do strony

W..yvw,.[qrun.,^o*i.l"p.,p*1

(logo zostanie przestane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku),

4) zamieszczenie logo OIRP w Toruniu wraz z adresem internetowym na wszelkich
materiatach promocyjnych
drukowane.

w wersji elektronicznej i

papierowej

- o ile bedE

S+

Skladanie wniosku

1.

Z

wnioskiem o udzielenie wsparcia/patronatu wystqpuje Wnioskodawca.

2. Wniosek sklada siq na pi5mie co najmniej 3 miesiqce przed planowanym wydarzeniem.

3. Poprawnie wypetniony i podpisany wniosek mo2na zloLy( bezpoSrednio w sekretariacie

Biura OIRP ul. Chetmiriska 16 87-100 Toruri lub wyslai e-mailem na

adres:

oirp@oirp.torun. pl

4. Wniosek

o

udzielenie wsparcia

i/ lub patronatu

nale2y

zlo|yi wraz z

wymaganymi

zatqcznikami:

a) opisem projektu (kr6tka charakterystyka z uwzglqdnieniem celu, miejsca, terminu,
programu, liczby uczestnik6w),

b) informacjq o budzecie projektu,

c) oSwiadczeniem

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Mozliwo6i dofinansowania jest uzale2niona od wielkoSci (rodk6w

przeznaczonych na

udzielanie wsparcia w bud2ecie OIRP w Toruniu, sporzqdzanym na dany rok obrachunkowy.
$s
Rozpatrzenie wniosku

1. Wnioski

o

udzielenie wsparcia i/lub patronatu ocenia

i

rozpatruje Prezydium

OIRP,

po dokonaniu konsultacji ze Skarbnikiem lzby, a nastqpnie wtazz rekomendacjq przesyla
do decyzji Rady OIRP.

2. OIRP w Toruniu mo2e zaproponowai innq formq udzielenia wsparcia, ni2 wskazana

przez

Wnioskodawcq.

jest rozpatrywany indywidualnie.

3.

Ka2dy wniosek

4.

Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie wsparcia/patronatu bierze siq pod uwagQ:

a) cel realizowanego projektu,
b) dostqpno5i Srodk6w finansowych w bud2ecie OIRP w Toruniu,
c) wplyw na ksztattowanie pozytywnego wizerunku samorzqdu radcowskiego,
d) promocjq zawodu radcy prawnego,
e) upowszechnianie prawa i wiedzy o prawie.
5. OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wsparcia finansowego pomimo,
i2 wszelkie

warunki udzielania wsparcia zostaty spelnione przez Wnioskodawcq.

6.

Decyzja w sprawie udzielenia wsparcia/patronatu ma charakter uznaniowy, co oznacza,ii

w przypadku odmowy przyznania wsparcia/patronatu Wnioskodawca nie mo2e dochodzii

z

tego tytutu 2adnych roszczen (prawo odwotania nie przystuguje).

7.

OIRP

w Toruniu nie ma obowiqzku uzasadniania podjqtych decyzji i nie jest zobowiqzana

do udzielenia odpowiedzi na wszystkie zlo2one wnioski.

8. W przypadku przyznania wsparcia/patronatu, Wnioskodawca zostanie poinformowany
pisemnie lub za pomoca poczty elektronicznej,

w tym zakresie Rada OIRP w

Toruniu

podejmuje stosowna uchwalq.

9. OIRP w Toruniu nie ma obowiqzku

zawiadamia Wnioskodawcy o odmowie przyznania

wspa rcia/patronatu.
10.

Wnioski odrzucone wraz

z

dotqczonq dokumentacjq sA przez OIRP niszczone

z zachowaniem zasad poufnoSci.

Ss

Przekazanie wsparcia

1. Srodki z tytulu udzielonego wsparcia wyplacane sq wylqcznie na wskazany we wniosku
przez Wnioskodawcq numer jego konta bankowego.

2. Wnioskodawca zobowiqzany jest do wykorzystania otrzymanego wsparcia finansowego
i patronatu zgodnie z celem okreSlonym we wniosku.

3. W przypadku otrzymania wsparcia finansowego Wnioskodawca zobowiqzany jest

-

niezwlocznie po realizacji projektu - do przedto2enia oSwiadczenia o wydatkowaniu Srodk5w
finansowych.

4. W przypadku niewykorzystania przez Wnioskodawcq przyznanych przez

OIRP Srodk6w

finansowych na zadeklarowany we wniosku cel podlegajq one zwrotowi.

5.

W

przypadku otrzymania darowizny rzeczowej Wnioskodawca pisemnie potwierdza

przyjqcie darowizny w formie o6wiadczenia.

6. Wnioskodawca odpowiada za rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego zgodnie
z przepisami prawa.

k

5z

Postanowienia koficowe

1. OIRP w Toruniu ma prawo weryfikacji zgodnoSci wydatkowania udzielanej pomocy
z celem deklarowanym we wniosku oraz zasadami wynikajqcymi z niniejszego Regulaminu.

2. Wnioskodawca ubiegajqc siq o wsparcie/patronat wyra2a zgodq na przetwarzanie jego
danych osobowych.

3. Wnioskodawca

ma prawo

dostqpu

do treSci swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu.

4. Przetwarzanie, gromadzenie

i

wykorzystywanie danych osobowych Wnioskodawc6w

odbywa siq zgodnie z art. L3 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 201,6 r. (RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2078 r. o ochronie danych
osobowych.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie majq zastosowanie przepisy
powszech

n

ie obowiqzujqcego prawa.

Toru6, 29 paidziernika 201-8 r.

