Zasady uczestnictwa w programie
„Muzeum otwarte / Antropologia codzienności”.
1. Program „Muzeum otwarte / Antropologia codzienności” organizowany jest
przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (zwane dalej:
Organizator).
2. Rekrutacja dotyczy uczestnictwa w obu częściach warsztatów „Muzeum
otwarte / Antropologia codzienności”, które odbędą się w terminie 1015.10.2011 r. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz w maju 2012 r.
w Berlinie, Genshagen i Eisenhüttenstadt (dokładna data zostanie podana w
późniejszym terminie).
3. Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza
aplikacyjnego i przesłanie go na adres j.nowakowska@mckis.waw.pl lub
faxem: [22] 624 70 01 do dnia 31.07.2011 r.
4. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.nowoczesnemuzeum.pl,
osoby zakwalifikowane zostaną ponadto powiadomione drogą mailową.
5. Projekt w pierwszej kolejności skierowany jest do pracowników Muzeów z
obszaru województwa mazowieckiego.
6. Koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 350 zł. Kwota ta pokrywa pełne
uczestnictwo w polskiej części projektu.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w programie zakwalifikowany uczestnik
zobowiązany jest do zawiadomienia o tym Organizatora w terminie najpóźniej
7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Na jego miejsce zostanie
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, a opłata za uczestnictwo zostanie
zwrócona. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w ww. terminie, opłata za
uczestnictwo nie podlega zwrotowi, a osoba rezygnująca zostanie dodatkowo
obciążona kosztami uczestnictwa. Poprzez koszty uczestnictwa rozumie się:
koszt zakwaterowania oraz wyżywienia.
8. Uczestnicy zobowiązują się do:
I. Stuprocentowej frekwencji oraz aktywnego uczestnictwa w warsztatach
w Ostrołęce odbywających się w terminie 10-15.10.2011 r. oraz w
Berlinie, Genshagen i Eisenhüttenstadt, które odbędą się w 2012 r.
II. Wpłaty 350 zł kosztem uczestnictwa w warsztatach.
III. Przedstawienia zarysu/koncepcji projektu o tematyce edukacyjnokulturalnej, w którego realizacji miałaby pomóc wiedza wyniesiona z
warsztatów.

IV.

Przesłania sprawozdania z realizacji projektu opisanego w punkcie 7.III
w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu cyklu warsztatów.
9. Organizator zobowiązuje się do:
I. Organizacji szkolenia o możliwie jak największej wartości merytorycznej.
II. Zapewnienia kadry dydaktycznej, która poprowadzi warsztaty zgodne z
programem.
III. Transportu na miejsce warsztatów: z/do Warszawy do/z Ostrołęki oraz
do/z Berlina, Genshagen i Eisenhüttenstadt.
IV. Zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia podczas trwania
warsztatów.
10. Organizator nie pokrywa następujących kosztów:
I. Dojazdu do/z Warszawy z/do miejsca zamieszkania.
II. Kosztów biletów wstępu na towarzyszące imprezy fakultatywne.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania
całości lub części projektu.

