
REGULAMIN 
Modułu: KURSU „Projektuj z dziećmi!” z zakresu partycypacji dziecięcej,  

realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska, edycja 2020 
 [dalej: „REGULAMIN”] 

 
Program Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska realizowany jest przez Małopolski           
Instytut Kultury w Krakowie [dalej: MIK] w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury            
programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021. 
 
W 2020 roku w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska realizowany            
będzie m.in. moduł kursu (stacjonarnie i online) mający na celu wzmocnienie kompetencji osób             
współpracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie Małopolski [dalej: KURS]. 
 
Słownik: 
MIK – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 17C, 30-233 Kraków,               

instytucja kultury Województwa Małopolskiego, realizator programu Bardzo Młoda Kultura         
2019–2021 – Małopolska; 
 
KURS – kurs stacjonarny i online „Projektuj z dziećmi!” z zakresu partycypacji dziecięcej mający na               
celu wzmocnienie kompetencji osób współpracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie Małopolski,            
organizowany jest przez MIK zgodnie z Ramowym programem KURSU (załącznik nr 1 do            
Regulaminu), w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska, edycja 2020            
(dalej: program). Kurs skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach             
programu; 

UCZESTNIK KURSU – osoba, która zgłosiła swój udział w KURSIE w Formularzu zgłoszeniowym i              
została zakwalifikowana przez MIK do udziału w KURSIE zgodnie z Regulaminem. 
 
 
I. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. KURS skierowany jest do osób zainteresowanych partycypacją dziecięcą, rozwojem dzieci           
i młodzieży, działających w sferze kultury i edukacji w województwie małopolskim.  

2. Celem KURSU jest wzmocnienie kompetencji osób współpracujących z dziećmi i młodzieżą            
w Małopolsce poprzez przygotowanie uczestników do tworzenia i przeprowadzania lokalnych         
projektów współrealizowanych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych w partnerstwach między          
środowiskami oświaty i kultury.  

3. KURS realizowany będzie dla maksymalnie 24 UCZESTNIKÓW KURSU, w miejscu i terminach            
wskazanych w Ramowym programie KURSU (załącznik nr 1 do Regulaminu). Jego zakres obejmować             
będzie partycypację dzieci i młodzieży, prawa dziecka, proces grupowy, metody myślenia projektem            
i tworzenia projektu z dziećmi i młodzieżą – za pomocą narzędzi i metod bezpośrednich oraz online,               
monitoringu i ewaluacji projektu z dziećmi i młodzieżą, szczegółowo określone w Ramowym            
programie KURSU (załącznik nr 1 do Regulaminu).  

4. Udział w KURSIE jest bezpłatny. MIK zapewnia wyżywienie podczas warsztatów stacjonarnych i             
ewentualny nocleg. Koszty podróży UCZESTNIK KURSU pokrywa we własnym zakresie. 

5. UCZESTNIK KURSU jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych, zgodnie           

z podanym Ramowym programem KURSU (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. UCZESTNIK KURSU ma prawo do wzięcia udziału w konkursie lokalnych projektów            

współrealizowanych z dziećmi i młodzieżą organizowanym przez MIK w ramach programu Bardzo            

Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska, edycja 2020, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. Projekty,            
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które zostaną wybrane w konkursie, przez zespół programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 –            

Małopolska, będą sfinansowane w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 –          

Małopolska, edycja 2020. Projekty te muszą zostać zrealizowane w okresie od 1lipca do 23              

października 2020 r. na terenie Małopolski. Kwota dofinansowania jednego projektu nie przekroczy            

2500,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach MIK może zwiększyć kwotę            

dofinansowania do projektu. Każdy UCZESTNIK KURSU może zgłosić tylko jeden projekt. Od            

UCZESTNIKÓW KURSU nie jest wymagany wkład własny w postaci środków pieniężnych. Zasady            

udziału w ww. konkursie, realizacji i rozliczeń projektów zostaną określone w odrębnym regulaminie. 

7. MIK zapewnia wsparcie merytoryczno-motywacyjne (bezpośrednie, mailowe, telefoniczne,        

online) dla UCZESTNIKÓW KURSU przy tworzeniu i pisaniu lokalnych projektów współrealizowanych z            

dziećmi i młodzieżą. 

8. Wszyscy UCZESTNICY KURSU otrzymają zaświadczenie, odpowiednio – o ukończeniu KURSU lub            
udziale w poszczególnych warsztatach w ramach KURSU. 

 

II. KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Podstawową zasadą pracy w ramach KURSU jest współpraca środowisk oświaty i kultury. Podczas             
rekrutacji MIK będzie dążył do osiągnięcia parytetu pomiędzy liczbą zakwalifikowanych do udziału            
w KURSIE przedstawicieli środowisk oświaty i kultury. 

2. KURS wspiera rozwój kompetencji osób współpracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie             
całej Małopolski. Podczas rekrutacji MIK będzie kierował się kryterium lokalizacji, w celu            
zapewnienia możliwości udziału w programie środowiskom ze wszystkich subregionów Małopolski. 

3. Celem KURSU jest wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych.            
Podczas rekrutacji MIK będzie brał pod uwagę znaczenie partycypacji i jej rozwoju dla             
potencjalnych UCZESTNIKÓW KURSU. 

4. Przy wyborze UCZESTNIKÓW istotne będzie również przesłane w Formularzu zgłoszeniowym           
(załącznik nr 2 do Regulaminu) uzasadnienie chęci udziału w KURSIE. Szczególnie ważną częścią             
uzasadnienia będzie znaczenie planowanych działań dla rozwoju dzieci i młodzieży. 

 

III. JAK I KIEDY NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ 

1. Liczba uczestników KURSU jest ograniczona. MIK, w oparciu o opisane w Regulaminie kryteria             
rekrutacji zadecyduje o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w KURSIE. 

2. Zgłoszenia prosimy nadsyłać od dnia 3 lutego od godz. 10.00 do 20 lutego 2020 r. do godz. 14.00.                   
Rekrutacja na KURS prowadzona jest wyłącznie poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy          
zamieszczony na stronie: bmk.mik.krakow.pl. 

4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do          
udziału w KURSIE. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w KURSIE zostaną o tym             
poinformowane osobnym mailem. 

 

IV. JAK I KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O PRZYJĘCIU NA KURS  

Potwierdzenie przyjęcia na KURS zostanie wysłane drogą mailową do dnia 25 lutego 2020 r. na               

adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do Regulaminu). UCZESTNIK            
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JEST ZOBOWIĄZANY POTWIERDZIĆ UCZESTNICTWO w mailu zwrotnym do dnia 27 lutego 2020 r.,             

wtedy staje się UCZESTNIKIEM KURSU w rozumieniu Regulaminu. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Dzigańska: dziganska@mik.krakow.pl; tel. 12 422 18 84           

wewn. 18., 533 310 439. 

2. MIK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie w              

życie z chwilą jego publikacji na: bmk.mik.krakow.pl. 

3. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jest administratorem danych osobowych. Zwykłe dane            
osobowe to: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Zbieramy je, by zgłaszający się mogli wziąć udział                
w programie Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska. 

Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on funkcję inspektora ochrony danych,             
w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail:              
iod@mik.krakow.pl.  

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia nam skuteczne przeprowadzenie kursu            
w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska. Gdy zakończą się działania w              
2021 roku, usuniemy imię, nazwisko i telefon. Zostawimy w naszej bazie tylko adres e-mail, na który                
będziemy wysyłać informacje o działalności edukacyjnej prowadzonej przez MIK.  

Państwa dane przechowujemy, wykorzystując oprogramowanie firmy Google Ireland Ltd. 

W każdej chwili zgłaszający mogą sprawdzić swoje dane, poprawić je, zmienić lub usunąć z naszej              
bazy danych. W tym celu należy skontaktować się z IOD.  

Dane osobowe wykorzystujemy na podstawie art. 6., ust. 1., lit. c) ogólnego rozporządzenia             
dotyczącego ochrony danych osobowych. Nasza aktywność realizuje obowiązek prowadzenia         
działalności kulturalnej.  

W przypadku wątpliwości każda osoba może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych             
Osobowych. 

 

Załączniki do REGULAMINU: 
Załącznik nr 1 – Ramowy program KURSU  
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy  
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