Regulamin współpracy Komitetu Organizacyjnego
Cel porozumienia
Celem porozumienia jest cykliczna organizacja „Gali Rzeki Wisły” jako uroczystego wydarzenia mającego na celu
uhonorowanie szczególnie zasłużonych dla odtwarzania, rozwoju i popularyzacji tradycji flisackich i szkutniczych w
całym kraju oraz ich dorobku, w tym uroczyste wręczanie „Orderu Rzeki Wisły”. Współpraca w ramach Komitetu
Organizacyjnego „Gala Rzeki Wisły” nie zastępuję ani nie konkuruje z innymi działaniami członków podejmowanymi z
własnej inicjatywy czy w ramach innych porozumień.

Uczestnicy Porozumienia
Komitet Organizacyjny „Gala Rzeki Wisły 2018” powstał z potrzeby organizacji pierwszej Edycji Gali - imprezy
zainicjowanej przez środowisko związane z tradycjami wiślanymi. Komitet bierze na siebie odpowiedzialność za
merytoryczną, finansową i logistyczną stronę wydarzenia. Komitet jest otwarty na udział innych partnerów pod
warunkiem:
 respektowania uzgodnionych zasad funkcjonowania Komitetu;
 uzyskanie rekomendacji do udziału w Komitecie od min.. 1 członka Komitetu;
 akceptację zgłoszenia swojego udziału przez pozostałych członków Komitetu (min 3/5 składu)
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Członkowie Komitetu współfinansują wydarzenie w kwocie 1000 PLN lub przeznaczają równoważny wkład pracy
w przygotowanie Gali Rzeki Wisły ilości min. 50 godzin pracy;
Komitet Organizacyjny wybiera ze swojego grona operatora wydarzenia, który działania w jego imieniu w celu
technicznej organizacji Gali;
Komitet Organizacyjny zatwierdza Kapitułę Orderu Rzeki Wisły powołaną 30 września 2017 roku, pod
przewodnictwem pomysłodawcy odznaczenia, retmana flisackiego, nauczyciela i promotora polskich tradycji
wodniackich Mieczysława Łabęckiego.
Nagrodzeni Orderem Rzeki Wisły wchodzą w skład Kapituły Orderu Rzeki Wisły.
Komitet Organizacyjny przyznaje status Partnera Gali osobom / instytucjom lub organizacjom, które w sposób
szczególny przyczyniają się do promocji Orderu Rzeki Wisły lub finansowo, rzeczowo lub pracą wspierają Galę
Rzeki Wisły. Partnerom i sponsorom przysługuje prawo udziału (bez prawa głosu) w obradach Komitetu
Organizacyjnego.
Komitet Organizacyjny finansuje działania poprzez samodzielne współfinansowanie wydarzenia lub uzyskiwane
środki finansowe od sponsorów lub donatorów.
Komitet Organizacyjny zatwierdza Regulamin Pracy Kapituły.

Operator porozumienia
Operatorem jest osoba (instytucja) wybrana przez Komitet Organizacyjny. Do zadań operatora należy m.in.
organizowanie działań, prowadzenie sekretariatu, reprezentowanie przed innymi podmiotami i osobami,
występowanie do podmiotów zewnętrznych o dofinansowanie działań, promocja. Wybór operatora Komitetu na
kolejny rok następuje każdorazowo na Gali Rzeki Wisły. Do czasu I Gali Rzeki Wisły funkcję operatora pełni
Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

Zasady podejmowania decyzji przez Komitet Organizacyjny oraz tryb rozstrzygania sporów
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Uchwały podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Za uchwałę ważną uważa się jeśli
w jej podjęciu brało udział min. 50% uprawnionych do głosowania. Głosowanie może być przeprowadzone z
użyciem nośników elektronicznych (mail, skype, etc)
W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje Operatorowi Komitetu.
W sprawach spornych punktem odniesienia będą regulacje i doświadczenia wynikające z realizacji
dotychczasowych programów współpracy w jakich uczestniczą strony porozumienia oraz warunki formalno prawne jakie wynikają z umów Operatora (jeśli działanie finansowane jest w ramach z realizatorem projektu,
dotacji zewnętrznej). Uzgodnień strony dochodzić będą na drodze consensusu, zaś ewentualnym arbitrem będą
inne instytucje wskazane przez strony jako „arbitrzy”.
Interpretacja zapisów porozumienia odbywa się na drodze uchwały członków Komitetu.
W sprawach nieuregulowanych w umowie lub spornych nierozpatrzonych drogą arbitrażu zastosowanie mają
właściwe przepisy k.c.
Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga zachowania formy pisemnego aneksu.
Niniejszy Regulamin jest Regulaminem wstępnym i obowiązuje do czasu organizacji I Gali Rzeki Wisły, które
dokona adekwatności założeń Regulaminu do oczekiwań i aspiracji jego członków.
.

