REGULAMIN
udziału w projekcie Akademia Młodego Animatora

I.
Organizator
Projekt Akademia Młodego Animatora jest organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury
z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, posiadający
nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (dalej „Instytut”).
II.

O warsztatach
1. Instytut przeprowadzi dwa cykle warsztatowe składające się z 3 warsztatów dotyczących
projektowania rozwiązań metodą design thinking, w terminach:
a) 14 marca, 15 marca, 21 marca 2020 r. (w godzinach 9:30 – 15:30)
b) 18 kwietnia, 19 kwietnia, 25 kwietnia 2020 r. (w godzinach 9:30 – 15:30)
oraz spotkanie podsumowujące na zakończenie projektu, które odbędzie się w Warszawie
w wyznaczonym terminie.
2. Efektem warsztatów będą dwa wydarzenia kulturalne zaprojektowane i zorganizowane przez
uczestników warsztatów.
3. Instytut pokryje koszty organizacji wydarzenia kulturalnego do łącznej wysokości nie
przekraczającej 1000 zł brutto.

III.

Zasady udziału w warsztatach
1. W warsztatach mogą wziąć udział rady młodzieżowe działające przy instytucjach
samorządowych, gminnych bądź miejskich w województwie mazowieckim.
2. Osobami zgłaszającymi radę do udziału w warsztatach są: członek rady upoważniony do jej
reprezentowania oraz opiekun rady młodzieżowej.
3. Wyboru dwóch rad młodzieżowych zakwalifikowanych do udziału w warsztatach, po jednej
na każdy termin warsztatowy, dokona Komisja Ekspercka. Przy ocenie i wyborze zgłoszeń pod
uwagę będą brane następujące kryteria:
a) dotychczasowa działalność rady
b) motywacja do wzięcia udziału w warsztatach
c) rzetelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
4. Każdy z członków Komisji przyzna w ramach danego kryterium punkty od 0-5. Liczba punktów
przyznanych w ramach danego kryterium zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna
punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Eksperckiej. Liczba punktów
przyznanych danej radzie będzie stanowić sumę punktów w ramach poszczególnych
kryteriów. Maksymalna liczba punktów przyznanych ocenianemu zgłoszeniu to 15.
5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z podjęciem zobowiązania do udziału w warsztatach
minimum 10 członków rady.
6. Rada młodzieżowa zgłaszająca swój udział w warsztatach zobowiązana jest do znalezienia
partnera udostępniającego salę na warsztaty w wybranych terminach.
7. Rady młodzieżowe zakwalifikowane do udziału w warsztatach zobowiązane są do organizacji
wydarzenia kulturalnego zaprojektowanego na warsztatach.

IV.
1.
2.
3.

4.

5.

Nabór na warsztaty
Rady młodzieżowe są zobowiązane do przesłania formularza zgłoszeniowego do 29.02.2020
r. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1.
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w formie skanu komputerowo wypełnionego
i podpisanego formularza na adres: n.roicka@mik.waw.pl
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osób zgłaszających w bazie
Instytutu oraz ich przetwarzanie w celach związanych z Akademią Młodego Animatora
i działalnością Instytutu.
Decyzja o wyborze rad młodzieżowych zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie
podjęta przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu, decyzja komisji będzie
podlegała zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu. Od decyzji Dyrektora Instytutu
o wyborze nie przysługuje prawo odwołania.
Wyniki kwalifikacji rad młodzieżowych do udziału w warsztatach zostaną opublikowane na
stronie www.mik.waw.pl oraz www.mazowieckieobsewatorium.pl do dnia 4.03.2020 r.

V.

Zasady finansowania i organizacji wydarzenia kulturalnego
1. Łączny koszt realizacji wydarzenia powinien być nie wyższy niż 1000 zł brutto.
2. Rada młodzieżowa nie otrzymuje od Instytutu bezpośrednio środków finansowych, a wszelkie
płatności dokonywane będą bezpośrednio przez Instytut na podstawie przedstawionych
dokumentów finansowo-księgowych.
3. Realizacja wydarzeń zaprojektowanych na warsztatach musi zakończyć się do 05.06.2020 r.
złożeniem sprawozdania.
4. Instytut zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego podczas realizacji wydarzenia
udzielanego mailowo, telefonicznie i osobiście na miejscu realizacji wydarzenia przez
pracowników Instytutu wskazanych przez Dyrektora Instytutu.
5. Rada zobowiązuje się do zamieszczenia logotypu Instytutu na materiałach informacyjnych,
promocyjnych i publikacjach związanych z realizacją wydarzenia oraz do przesyłania
Instytutowi do akceptacji wszystkich projektów materiałów promocyjnych przed ich
upublicznieniem.
6. Rada zobowiązuje się do dokumentowania organizowanego wydarzenia poprzez
sporządzenie dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej podczas realizacji wydarzenia.

VI.

Postanowienia ogólne
1. Instytut zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na warsztaty bez podania przyczyny
oraz zmiany regulaminu udziału w projekcie w tym podanych terminów w uzasadnionych
przypadkach. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych
Instytutu: www.mik.waw.pl oraz www.mazowieckieobserwatorium.pl.

