Wewnętrzny regulamin spotkania „Giving Circle” w Fundacji SFL
Wydarzenie przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi TFN pod patronatem Federacji Funduszy
Lokalnych w Polsce.
Zarząd Fundacji SFL ustalił następujący regulamin wewnętrzny wydarzenia „Giving Circle”
1. Spotkanie odbędzie się 8 lutego w Kawiarni „Lira” w Sokółce o godz. 17.00
2. Do licytacji przyjęto 5 projektów/ nazwa organizacji:

Klub Żeglarski Żagiel, nazwa projektu: „Poznaje tradycje żeglarskie, w mojej małej
ojczyźnie”
Sokólski Ośrodek Kultury/Zespół Jemioła, nazwa projektu: „Pieśni na 100 -lecie
Niepodległej”
UTW, nazwa projektu: „Pamięć zwyczajów, łączy pokolenia”
Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka,
Związek Tatarów RP O/Bohoniki, nazwa projektu: „Kaligrafia a wielokulturowość”
3. Zakładamy, że w trakcie licytacji zbierze się suma ok. 10 000zł. Z zebranej kwoty 10% pozostaje
do dyspozycji Fundacji „SFL”, a 90% dla organizacji przedstawiających się na spotkaniu.
4. Do licytacji projektów mogą przystąpić wszystkie osoby dorosłe zaproszone na spotkanie.
5. Każdy uczestnik spotkania otrzyma krótki opis licytowanych projektów, a darczyńcy formularz
deklaracji i numer konta.
6. Autorzy projektu przedstawiają swój projekt, w ciągu 6 minut, przez 6 minut licytujący mogą
zadawać pytania i w tym czasie autorzy udzielają odpowiedzi, po czym opuszczają salę.
7. Wybrany przez grupę ambasador każdego projektu, przez minutę przekonuje widownię że warto
poprzeć jego projekt i dokonuje pierwszej wpłaty.
8. Sponsorzy licytują projekty przez podniesienie ręki i podanie nazwiska i kwotę wyjściową
licytacji, która wynosi nie mniej niż 100zł na jeden projekt. Wszystkie podane kwoty przez tego
samego licytującego – sumują się i są wpisywane do protokołu – wyświetlonego podczas licytacji.
9. Licytacja, zakończy się z chwilą uzbierania zaplanowanej kwoty, i braku chętnych do dalszej
licytacji.
10. Osoby, które zadeklarowały określoną kwotę podpisują protokół i dokonują wpłat na konto
Fundacji „SFL” w terminie do 20 lutego 2018r.
11. Grupy, które zostały obdarowane podczas spotkania- otrzymują wylicytowane kwoty
pomniejszone o 10% jako wkład własny do projektu w programie Działaj Lokalnie 2018r. W
przypadku nie otrzymania grantu z puli DL 2018, wylic ytowaną kwotę grupa może przeznaczyć na
swój indywidualny projekt, pod warunkiem uzyskania środków własnych lub pozyskanych z innych
źródeł- w terminie do 30 V 2018r.
Opisy projektów na stronie: www.fundacjasfl.pl

