
Regulamin Programu Młodzi Animatorzy Kultury 

1. Program Młodzi Animatorzy Kultury (zwany dalej Programem) jest realizowany przez Muzeum Miasta Gdyni,  

ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod Nr 2 (zwane 

dalej Organizatorem). 

2. Program ma na celu rozwijanie i wzmacnianie kompetencji młodych osób w zakresie animacji kulturalnej. 

Program został podzielony na trzy etapy. W pierwszej części uczestnicy wezmą udział w zajęciach dotyczących 

komunikacji, pracy metodą projektową, animacji kultury oraz organizacji wydarzeń edukacyjnych. Drugi etap to 

udział w programie kulturalno-edukacyjnym Muzeum Miasta Gdyni oraz praca w 2, 3-osobowych zespołach nad 

własnymi pomysłami na działania w Muzeum. Trzeci etap polega na realizacji zaplanowanych działań  

i podsumowaniu Programu.  

3. W Programie mogą wziąć udział studentki i studenci (zwani dalej Uczestnikami). Organizator przewiduje,  

że w Programie weźmie udział 12 Uczestników. 

4. Zgłoszenie do udziału w Programie następuje poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumgdynia.pl). Zgłoszenia do udziału w Programie 

przyjmowane są do dnia 13 listopada 2016 r.  

5. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu 

Programu Młodzi Animatorzy Kultury. 

6. O zakwalifikowaniu danej osoby do Programu decyduje Organizator w terminie do dnia 16 listopada 2016 r., 

poprzez przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do Programu na adres poczty elektronicznej wskazanej  

w Formularzu zgłoszeniowym.  

7. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w całości Programu zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Pierwszy etap 

26 – 27 listopada 2016 (13 godzin), warsztaty 

10 – 11 grudnia 2016 (13 godzin), warsztaty  

Drugi etap 

12 grudnia 2016 – 6 lutego 2017 (nie mniej niż 20 godzin), praktyka edukacyjna i kulturalna, praca w zespołach 

Trzeci etap 

6 – 26 lutego 2017 (nie mniej niż 5 godzin), realizacja własnych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych 

8. Organizator zastrzega sobie zmianę harmonogramu Programu w porozumieniu z Uczestnikami. 

9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie przed lub w trakcie jego trwania po przedstawieniu 

przyczyny takiej decyzji Organizatorowi.  

10. Z inicjatywy szkoły wyższej, w której studiuje Uczestnik, udział w Programie Młodzi Animatorzy Kultury może 

zostać zaliczony do praktyk studenckich po zawarciu odpowiedniej umowy. 

11. Udział w Programie jest bezpłatny. 

12. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników do miejsca realizacji Programu w siedzibie Organizatora. 

13. Z informacjami na temat Programu, w tym z Regulaminem Programu Młodzi Animatorzy Kultury, można 

zapoznać się na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumgdynia.pl) oraz w siedzibie Organizatora,  

w Dziale Projektów, tel. 58 662 09 29, e-mail: projekty@muzeumgdynia.pl. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator 

poinformuje na stronie internetowej Muzeum. 


