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REGULAMIN NABORU  

do INKUBATORA w ramach projektu 

Młodzi LUBią Kulturę – Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej 

 

 

I. PROJEKT „MŁODZI LUBIĄ KULTURĘ” 

1. Projekt Młodzi LUBią Kulturę jest programem edukacji kulturalnej realizowanym w ramach 

programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”, mającym na celu diagnozę 

stanu edukacji kulturalnej w regionie, podniesienie kompetencji osób działających w sferze 

kultury i edukacji na terenie Lubelszczyzny, sieciowanie środowisk zajmujących się edukacją 

kulturalną (animatorów i nauczycieli) oraz realizacja lokalnych przedsięwzięć z dziedziny 

animacji kulturalnej. 

2. Projekt jest prowadzony przez Centrum Spotkania Kultur z siedzibą w Lublinie (20-029), 

przy Placu Teatralnym 1, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Samorząd Województwa Lubelskiego pod numerem RIK 12, posiadającym nr NIP 7123290097 

i REGON 061730797 (dalej „CSK”). 

3. Działania projektu są prowadzone w latach 2016 – 2018. W każdym roku ogłaszany będzie 

nowy nabór do kolejnego cyklu szkoleniowego. 

4. Oferta działań edukacyjnych w ramach Projektu to: 

a) INKUBATOR: pięć warsztatów szkoleniowych, w tym: dwa warsztaty wprowadzające (6 

godzinny każdy) oraz trzy warsztaty tematyczne (5 godzinne). Tematy warsztatów zostaną 

opublikowane na stronie internetowej. Uczestnik sam decyduje o wyborze warsztatów 

tematycznych. 

b) warsztaty integracyjne skierowane do członków sieci - warsztaty tematyczne dedykowane, 

organizowane na podstawie zgłaszanych do CSK potrzeb. W 2017 roku odbędzie się 5 takich 

warsztatów. 

c) mentoring – skierowane do członków sieci - możliwość skorzystania ze spotkań z mentorem, 

na podstawie zgłoszonych potrzeb. 

5. Działania edukacyjne w ramach Projektu w 2017 roku rozpoczną się 20 kwietnia i potrwają 

do 30 listopada 2017 roku. Cykl obowiązkowych warsztatów szkoleniowych (INKUBATOR) 

zostanie zrealizowany od 20 kwietnia do 20 maja 2017 roku. Cykl dedykowanych, 

nieobowiązkowych warsztatów potrwa do 20 listopada 2017 roku. Spotkania z mentorami 

trwać będą do 20 listopada 2017 roku. CSK rezerwuje sobie prawo do zmiany ww. terminów. 
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6. Absolwenci INKUBATORA (zarówno uczestnicy edycji 2017 jak i poprzedniej), którzy 

przeszli przez pełen cykl warsztatów, mają prawo udziału w programie grantowym Młodzi 

LUBią Kulturę, w ramach którego otrzymują możliwość zrealizowania niewielkich 

przedsięwzięć z dziedziny edukacji kulturalnej skierowanych do lokalnych odbiorców. 

7. Prawo do udziału w programie grantowym przysługuje także osobom, które w 2016 r. 

otrzymały i zrealizowały grant, przy czym: 

a) grant może być przeznaczony na przedsięwzięcie, które jest oparte na rezultatach 

zrealizowanego wcześniej mikroprojektu, powoduje ich zwielokrotnienie oraz poszerzenie 

partnerstwa zawiązanego na potrzeby poprzedniego mikroprojektu. 

b) suma środków przeznaczonych dla tej grupy uczestników nie może przekroczyć łącznie 20% 

budżetu konkursu grantowego. 

8. W każdym roku realizacji Projektu ogłaszany jest nowy konkurs grantowy. W r. 2017 

program grantowy zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia 2017 roku. W jego ramach zostaną 

przyznane granty o wysokości od 2000 do 5000 zł, na łączną kwotę 75 000 zł. Szczegółowe 

zasady przyznania i realizacji grantów określa Regulamin konkursu grantowego. 

 

II. INFORMACJE NA TEMAT INKUBATORA 

1. Inkubator projektu Młodzi LUBią Kulturę jest programem szkoleniowym, w którym mogą 

wziąć udział przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji 

oświatowych, szkół, niezależni animatorzy kultury, edukatorzy, nauczyciele, działacze 

społeczni i wszystkie osoby działające w dziedzinie kultury i edukacji z terenu województwa 

lubelskiego (dalej: „Uczestnicy”). 

2. Inkubator obejmuje łącznie cykl 5 warsztatów: 

a) 2 warsztaty wprowadzające (5 godzin każdy), 

b) 3 warsztaty– warsztaty tematyczne do wyboru z przedstawionej listy (5 godzin) 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

4. CSK zobowiązuje się do: 

a) organizacji warsztatów o możliwie jak największej wartości merytorycznej, 

b) zapewnienia odpowiedniej sali szkoleniowej na warsztaty wraz z niezbędnym 

wyposażeniem. 

5. CSK nie pokrywa kosztów dojazdów na warsztaty. Warsztaty odbywać będą się na terenie 

całej Lubelszczyzny. 

6. CSK zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania realizacji cyklu 
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Inkubatora i poszczególnych zajęć. 

 

III. ZASADY NABORU DO INKUBATORA 

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

całym cyklu szkoleniowym w terminach podanych przez CSK tj. 

1) warsztaty wprowadzające odbędą się pomiędzy 20 kwietnia a 29 kwietnia 2017 roku (6 

możliwych terminów do wyboru) 

2) warsztaty tematyczne odbędą się w terminie między 4 a 20 maja 2017 roku (9 

możliwych terminów do wyboru, kilka zakresów tematycznych do wyboru). 

2. Podstawą udziału w cyklu szkoleniowym jest elektroniczne wypełnienie między 30 marca a 

14 kwietnia 2017 roku formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie 

www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl 

3. Do udziału w Inkubatorze zakwalifikowanych zostanie do 50 osób według następujących 

zasad: 

a) kryterium miejsca zamieszkania: 2 miejsca na każdy z 23 powiatów województwa 

lubelskiego (bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski , krasnostawski, kraśnicki, 

lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, 

świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, miasta na prawach powiatu: Lublin, Chełm i 

Zamość); 

b) kryterium merytoryczne: powołana przez Dyrektora CSK komisja dokonuje oceny aplikacji, 

zwracając szczególną uwagę na dorobek kandydata, jego motywację oraz pomysł na realizację 

przedsięwzięć z dziedziny animacji kulturalnej przedstawiony w formularzu aplikacyjnym; 

c) do 10% miejsc w Inkubatorze będzie rekrutowana przez członków Konwentu – partnerów 

Projektu (nie więcej niż 1 osoba na 1 partnera); 

d) w przypadku niezapełnienia miejsc w danym powiecie, decydować będzie kolejność na liście 

rezerwowej w oparciu o ocenę komisji. 

4. Osoby ubiegający się o udział w Inkubatorze o wyniku kwalifikacji powiadamiani będą o 

przyjęciu/nieprzyjęciu do programu drogą mailową do 17 kwietnia 2017 roku. Lista osób 

zakwalifikowanych do programu zostanie również umieszczona na stronie 

www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl do 17 kwietnia 2017 roku. 

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

do zawiadomienia o tym CSK w terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu 

wprowadzającego. Na jego miejsce zostanie zakwalifikowany Uczestnik z listy rezerwowej. 

http://www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl/
http://www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl/


 

Patronat honorowy: 

 
 

 

IV. ZGODY UCZESTNIKA: 

1. Zgłoszenie udziału w naborze do INKUBATORA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na zapisy niniejszego Regulaminu. 

2. Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), uczestnik INKUBATORA wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów: - realizacji Projektu, - publikacji w mediach, - 

promocji Projektu i programu Bardzo Młoda Kultura oraz działalności CSK oraz operatora 

Programu, - przekazania innym podmiotom, w tym Narodowemu Centrum Kultury, w zakresie 

wynikającym z Regulaminu programu Bardzo Młoda Kultura. 

3. Uczestnik INKUBATORA wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach 

dokumentujących i promujących Projekt i program Bardzo Młoda Kultura. 

CSK informuje, a uczestnik INKUBATORA akceptuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: 

a) administratorem danych osobowych uczetnika jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z 

siedzibą: plac Teatralny 1, 20-029 Lublin. 

b) uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin 

Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura Promesa 2016-2018 

dostępnym na stronie internetowej www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/ , a także zapisy umowy 

podpisanej pomiędzy Organizatorem a Operatorem Programu.  

2. Wszelkie informacje na temat Projektu zamieszczane są na bieżąco na stronie 

www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl  

3. Informacji na temat Projektu i INKUBATORA udzielają koordynatorzy Projektu w 

godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku: 

Agnieszka Drewniak (+48 609 890 491)  

Wojciech Goleman (+48 603 726 230) 

lub mailowo pod adresem edukacja.bmk@spotkaniakultur.com 

http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/
http://www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl/
mailto:edukacja.bmk@spotkaniakultur.com

