
Zasady programu Miejsce “Lublin z Duszą”

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze  zasady  określają  zakres  współpracy  w  ramach  programu  Miejsce  „Lublin  z  Duszą”, 

realizowanego na potrzeby projektu Spacery „Lublin z Duszą”,

2. Uczestnictwo w programie Miejsce “Lublin z Duszą” jest dobrowolne,

3. Organizatorem programu  jest  Gmina  Lublin  -  Wydział  Strategii  i Obsługi  Inwestorów  Urzędu 

Miasta Lublin, z siedzibą przy pl. Litewskim 1, 20-080 Lublin.

§ 2 
CELE I CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Do podstawowych celów programu należą:

1) Wyróżnienie oraz promocja podmiotów zaangażowanych w projekt Spacery „Lublin z Duszą”, 

czyli  instytucji  realizujących  projekty  młodzieżowe,  otwartych  na  ideę  wolontariatu  oraz 

aktywną pracę z młodymi ludźmi,

2) Zwiększenie  dostępności  wiedzy  o  Lublinie,  lubelskich  instytucjach  oraz  wartościowych 

inicjatywach.

2. Czas trwania  programu zależny jest  od realizacji  projektu  Spacery “Lublin z  Duszą”,  chyba  że  

Organizator programu postanowi inaczej.

§ 3
UCZESTNIK 

1. W ramach programu uczestnik ma prawo do:

1) Wykorzystywania w realizowanych przez siebie działaniach informacyjno-promocyjnych tytułu 

Miejsce „Lublin z Duszą” oraz logotypu programu,

2) Publikacji wizytówki (logotyp wraz z podlinkowaniem do strony internetowej Uczestnika) na 

stronie spacery.lublin.eu,

3) Dystrybucji przekazanych przez organizatora materiałów informacyjno-promocyjnych projektu 

Spacerów “Lublin z Duszą”,

4) Zamieszczenia w swoich budynkach narzędzi promocji programu ustalonych z organizatorem,

5) Organizacji wspólnych działań i wydarzeń promocyjnych,

6) Wydawania wspólnych wydawnictw promocyjnych programu, opracowanych przez organizatora.

http://www.spacery.lublin.eu/


§ 4 
ORGANIZATOR

W ramach programu organizator:

1. Koordynuje działania i cele realizowane w ramach programu,

2. Umieszcza wizytówki uczestników na stronie spacery.lublin.eu,

3. Przekazuje  uczestnikom  narzędzia  promocji  programu,  materiały  informacyjno-promocyjne 

niezbędne do realizacji celów programu.

§ 5
WYBÓR PODMIOTÓW DO PROGRAMU

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest uzyskanie zgody organizatora programu,

2. Decyzja  o  zakwalifikowaniu  danego  podmiotu  do  programu  uzależniona  jest  od  ogólnej  oceny 

dokonanej przez organizatora (z uwzględnieniem atrakcyjności realizowanych przez dany podmiot 

inicjatyw oraz reprezentatywności tych działań dla założeń programu oraz projektu).

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad niniejszego programu,

2. O każdej zmianie uczestnik zostanie poinformowany na podany organizatorowi adres e-mail. Brak 

akceptacji oznacza rezygnację z udziału w programie.

 


