REGULAMIN PROJEKTU „MIEJSCÓWKA NA WOLNOŚCI”

1. Realizatorem projektu jest pani Zuzanna Michalska, animator kultury w Centrum Kultury
w Słomnikach, oraz pani Renata Natkaniec, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Słomnikach. Projekt realizowany jest w ramach programu rozwoju edukacji kulturowej
w Małopolsce pt. SYNAPSY organizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
2. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach,
w wieku 13-18 lat. Ilość miejsc jest ograniczona, w projekcie może wziąć udział grupa
minimalnie 10, a maksymalnie 20 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca do października 2017 r. na terenie Centrum
Kultury w Słomnikach przy ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki. W ramach projektu przewidziane
są spotkania warsztatowe oraz działania w plenerze, m.in. na terenie parku przy Centrum
Kultury w Słomnikach. W miesiącach szkolnych projekt nie będzie kolidował z zajęciami
dydaktycznymi. Warunkiem udziału w projekcie jest aktywny udział w działaniach
planowanych w ramach projektu.
3. Celem projektu jest budowanie inicjatywnej i zintegrowanej wspólnoty młodzieży. Projekt
opiera się na partycypacyjnych metodach działania: partycypacyjnej diagnozie potrzeb
młodzieży oraz partycypacyjnym modelu współpracy uczestników oraz realizatorów
projektu. Jest próbą zaproszenia młodych jako współtwórców działań, a nie jedynie ich
odbiorców czy uczestników. Przewidywanym rezultatem projektu jest stworzenie przez
młodzież własnego, stałego miejsce w przestrzeni miasta – klubu młodzieżowego oraz
zorganizowanie z udziałem młodzieży seansu kina plenerowego w parku przy Centrum
Kultury w Słomnikach.
4. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie www.mgckslomniki.pl lub w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Słomnikach u pani Renaty Natkaniec. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie
Centrum Kultury w Słomnikach przy ul. Wolności 4 w terminie od 12 do 30 czerwca 2017 r.,
bądź dostarczyć do pani Renaty Natkaniec na terenie ZSO w Słomnikach w terminie między
12 a 23 czerwca 2017 r.
5. Osoby przyjęte do projektu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną
po 3 lipca 2017 r. Równocześnie otrzymają informację o terminie pierwszego spotkania
organizacyjnego, które planowane jest między 6 a 14 lipca.
6. Poprzez zgłoszenie do projektu uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w działaniach
planowanych w ramach projektu oraz udziela Realizatorowi projektu prawa do
przetwarzania danych osobowych i wizerunku.
7. Kontakt do Realizatorów projektu:
Zuzanna Michalska – tel. 502614606
Renata Natkaniec – tel. 506582087

