SOFIA GAME NIGHT
2 ноември 2019
Често задавани въпроси
На 2 ноември тази година предстои второто издание на Софийската нощ на игрите.
Крайният срок за кандидатстване за включване в програмата е 15.09. За първи път
предоставяме и възможност за финансиране на специално събитие, крайният срок за
което обаче е 1.09.
Събрахме някои от най-важните въпроси, които ни бяха зададени досега. Надяваме се това
да ви улесни в подготовката на вашата апликация.
Ще очакваме вашите предложения и идеи! Отворената покана за участие и формуляра за
кандидатстване ще намерите тук.

1. Защо има два срока за кандидатстване?
- 1.09. е срокът, ако кандидатствате за финансиране на събитие.
Например: искате да организирате събитие с гостуващи участници от друг град и
са ви необходими допълнителни средства за транспорт.
- 15.09. е срокът, ако искате да се включите в програмата, но не ви е необходим
допълнителен бюджет.
Например: искате да организирате вечер на отворените врати или турнир по
настолна игра, с която вече разполагате, и искате събитието ви да бъде включено в
програмата, но нямате допълнителни разходи, за които искате финансиране. ИЛИ
вече сте кандидатствали за финансиране, което не можем да ви предложим, но вие
въпреки това искате да се включите в програмата.
2. В случай че събитието ми е избрано за финансиране, как мога да получа субсидията?
При юридически лица: с подписване на договор с Гьоте-институт и издаване на фактура
от вашата фирма. Сумата се изплаща преди или след случването на събитието.
При частни лица: с подписване на граждански договор с Гьоте-институт и изплащане като
хонорар. Сумата се изплаща след случването на събитието.
3. За какви разходи мога да кандидатствам?

●
●
●
●
●

Продукция: закупуване материали, наем на оборудване
Кетъринг
Пътни разходи
Настаняване
Хонорари на участници в събитието

4. За какви разходи НЕ мога да кандидатствам?
● Закупуване на трайни материални активи
● Разходи, които не са директно свързани със събитие, специално организирано за
Софийската нощ на игрите
● Разходи за събитие, което има входна или такса за участие
● Реклама
● Консумативи като ток, телефон, вода и др.
5. Могат ли да се включа, ако нямам намерено място за провеждане на събитието?
Да! Ние ще направим всичко възможно да намерим най-подходящото място за
провеждане на вашето събитие.
6. Мога ли да се включа със събитие извън обявените часове (18:00-12:00 ч. основна
програма и детска програма от 16:00 ч.)
Да! Часовете са ориентировъчни и ще се радваме да обсъдим най-добрите часове за
вашето събитие в зависимост от останалата програма.
7. Мога ли да си направя собствено фейсбук събитие и сам да водя рекламната си
кампания?
Да! Но трябва за кавър да използвате предоставена от нас подложка, както и да направите
нашата страница ко-хост.
8. Какви са задълженията ми, ако събитието ми е включено в програмата?
● Да го реализирате, както сте заявили, що се отнася до формат, място, часове и др.
● Да ни информирате, ако събитието има вход.
● Да ни информирате, ако има промени.
● Да упоменавате, че събитието е част от програмата на Софийската нощ на игрите.
● Да сложите наш плакат и брошури с програмата на събитието в самата нощ и
евентуално преди това.
9. Мога ли да организирам събитие с вход или такса за участие?

Не го препоръчваме, но ще уважим решението ви, ако то е обосновано. Задължително
трябва да сме информирани, ако събитието е с вход. Искаме да избегнем неприятни
изненади и ситуации за посетителите на Софийската нощ на игрите.
Събитието не може да бъде с вход или такса за участие, ако сте получили финансиране
от нас.
10. Ако локацията ми се намира извън центъра, ще има ли организиран транспорт?
Няма организиран транспорт между локациите.
11. Как ще се погрижат организаторите моето събитие да бъде рекламирано и да
дойдат хора?
Ще направим всичко възможно, за да комуникираме и рекламираме всяко едно събитие в
програмата! Ето как:
- Разпространение на пълната програма преди самата нощ
- Индивидуален пост за всяко събитие от програмата във Фейсбук и Инстаграм
- Брандиране на всяка локация с тематичен плакат

12. Ако имам нужда от допълнителна помощ и доброволци, можете ли да ми
съдействате?
Да! Ще направим всичко възможно.
13. Мога ли да извършвам търговска дейност по време на събитието?
Да, стига тя да не бъде от централно значение за събитието ви по време на Софийската
нощ на игрите.
14. Мога ли да имам допълнителен спонсор за моето събитие?
Да, но неговата подкрепа няма да бъде упомената в цялостната комуникация на
Софийската нощ на игрите.
15. Мога ли да кандидатствам с вид събитие или формат, който не е упоменат в
отворената покана?
Да! Отворени сме за всякакви експерименти и нови идеи!

