
 

 

 

REGULAMIN 
uczestnictwa w warsztatach projektu KULTURALNI EDUKATORZY – Mazowiecka Sieć Edukacji i 

Kultury 
 

1. Projekt Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury jest organizowany przez 

Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, 

wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, posiadającym nr NIP 525-000-59-00 i REGON 

146115201 (dalej „Instytut”). 

 
2. W projekcie Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury mogą wziąć udział 

instytucje kultury, organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe, szkoły, niezależni 

animatorzy kultury, edukatorzy, nauczyciele, działacze społeczni i wszystkie podmioty 

działające w dziedzinie kultury i edukacji z terenu województwa mazowieckiego (dalej: 

„Uczestnicy”). 

 
3. Zgłoszenie udziału w warsztatach dotyczy uczestnictwa we wszystkich zjazdach cyklu 

szkoleniowego, który obejmuje łącznie 4 dni szkoleniowe, w tym jeden zjazd dwudniowy:  

a) 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień 1), diagnoza potrzeb odbiorców 

(dzień 2), 

b) 2 zjazd: współpraca międzysektorowa, 

c) 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design 

 
4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w 

całym cyklu szkoleniowym w terminach podanych w harmonogramie stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 
5. Podstawą udziału w cyklu szkoleniowym jest elektroniczne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl/projekty i 

dostępnego pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1uGpLS8uumC6CPKFdR-     

BSTUpvJ8u1tiNnOKcg6sBhjys/viewform?c=0&w=1  w terminach nieprzekraczających:  

a) Szkolenia w Warszawie do 29 marca 2016 r. 

b) Szkolenia w Ciechanowie do 5 kwietnia 2016 r. 

c) Szkolenia w Ostrołęce do 22 kwietnia 2016 r. 

d) Szkolenia w Radomiu do 10 maja 2016 r. 

e) Szkolenia w Płocku do 17 maja 2016 r. 

f) Szkolenia w Siedlcach do 24 maja 2016 r. 

  

6. Do udziału w każdym z 6-ciu cyklów szkoleniowych zakwalifikowanych zostanie 20 osób. 

Komisja oceniająca dokona wyboru uczestników pod kątem: 

a) ciekawego pomysłu na projekt z obszaru animacji i edukacji kulturowej skierowany do 

dzieci i młodzieży, 



 

 

 

b) zachowania parytetu 50% przedstawicieli sektora edukacji oraz 50% przedstawicieli 

sektora kultury, 

c) zróżnicowania wielkość miejscowości,  

d) zróżnicowania prowadzonej działalności i równowagi w grupie warsztatowej pomiędzy 

podmiotami instytucjonalnymi a niezależnymi, 

e) zapewnienia różnorodności podmiotów biorących udział w szkoleniu. 

 
7. Kwalifikacji dokona komisja złożona z pracowników Instytutu i partnerów projektu.  

 
8. Uczestnicy ubiegający się o udział w warsztatach o wyniku kwalifikacji zostaną powiadomieni  

  drogą mailową przynajmniej na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu.  

 
9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zakwalifikowany Uczestnik zobowiązany jest  

     do zawiadomienia o tym Instytutu w terminie najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem  

  pierwszego warsztatu. Na jego miejsce zostanie zakwalifikowany Uczestnik z listy  

 rezerwowej. 

 
10. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

 
11. Instytut zobowiązuje się do:  

a) organizacji warsztatów o możliwie jak największej wartości merytorycznej, 
b) zapewnienia noclegu podczas dwudniowego zjazdu,  
c) zapewnienia wyżywienia podczas wszystkich dni szkoleniowych,  
d) zapewnienia odpowiedniej sali szkoleniowej na warsztaty wraz z niezbędnym    

  wyposażeniem. 
 
12. Instytut nie pokrywa kosztów dojazdów na warsztaty. 

 
13. Wyłącznie uczestnicy warsztatów będą mogli wziąć udział w konkursie na współorganizację  

  wydarzeń w projekcie Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. 

 
14. Instytut zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji projektu lub do  

  odwołania  projektu. 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w warsztatach projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć 

Edukacji i Kultury  

Harmonogram warsztatów  

KULTURALNI EDUKATORZY 

WARSZAWA 
9-10 kwietnia 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień pierwszy), diagnoza potrzeb 

odbiorców (dzień 2), 

17 kwietnia 2 zjazd: współpraca międzysektorowa, 

14 maja 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design 

 
CIECHANÓW  
16-17 kwietnia 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień pierwszy), diagnoza potrzeb 

odbiorców (dzień 2), 

14 maja 2 zjazd: współpraca międzysektorowa, 

29 maja 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design 

 
OSTROŁĘKA  
7-8 maja 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień pierwszy), diagnoza potrzeb odbiorców 

(dzień 2), 

22 maja 2 zjazd: współpraca międzysektorowa, 

12 czerwca 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design 

 
RADOM  
21-22 maja 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień pierwszy),diagnoza potrzeb 

odbiorców (dzień 2), 

5 czerwca 2 zjazd: współpraca międzysektorowa, 

19 czerwca 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design 

 
PŁOCK  
28-29 maja 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień pierwszy), diagnoza potrzeb 

odbiorców (dzień 2), 

12 czerwca 2 zjazd: współpraca międzysektorowa, 

25 czerwca 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design 

 
SIEDLCE 
4-5 czerwca 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień pierwszy), diagnoza potrzeb 

odbiorców (dzień 2), 

19 czerwca 2 zjazd: współpraca międzysektorowa, 

2 lipca 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design 

 

Dokładne miejsca warsztatów zostaną podane w późniejszym terminie. 


