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Załącznik 1 do Regulaminu I Konkursu na wybór koordynatorów działań lokalnych w ramach 

realizacji projektu Muzeum na kółkach w 2014 roku. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MUZEUM NA KÓŁKACH 

 

I. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 

1. Organizator zobowiązuje się do wystawienia w mieście wskazanym w Zgłoszeniu przyjętym 

do realizacji mobilnej wystawy edukacyjnej. 

2. Wystawa będzie prezentowana w każdym mieście przez maksymalnie 3 dni. 

3. Wystawa będzie obsługiwana i animowana przez zespół zatrudniony przez Organizatora.  

4. Organizator przygotowuje 4 działania towarzyszące wystawie. Rodzaj działań Organizator 

ustali z Koordynatorem lokalnym.  

5. Informacje o Działaniach w każdym mieście, w którym prezentowana będzie wystawa 

mobilna, będą częścią ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Projektu.  

6. Organizator zapewnia szkolenie dla Koordynatorów lokalnych w swojej siedzibie. Organizator 

pokryje koszt szkolenia oraz dojazdu i zakwaterowania w Warszawie. 

7. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla liderów lokalnych oraz 

wolontariuszy w mieście wskazanym w zgłoszeniu przyjętym do realizacji. 

8. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty Działań lokalnych do kwoty 2.000 zł brutto. 

 

II. WSPÓŁPRACA Z KOORDYNATOREM 

1. Koordynator lokalny podpisuje z Organizatorem umowę na koordynację przed 7 kwietnia 

2014 r. 

2. Przedmiotem umowy, o której mowa w pkt. II.1 są Działania zaproponowane przez 

Koordynatora w Zgłoszeniu, prace organizacyjne przygotowujące przyjazd wystawy do miasta 

wskazanego w Zgłoszeniu oraz prace organizacyjne wspierające funkcjonowanie wystawy 

jako ekspozycji i działań towarzyszących (szkolenia, warsztaty) w trakcie pobytu w mieście 

wskazanym w Zgłoszeniu. Prace  organizacyjne określone są w pkt. II.3. 

3. W ramach prac organizacyjnych Koordynator zobowiązuje się wspierać Organizatora w 

przeprowadzeniu projektu Muzeum na kółkach we wskazanym w Zgłoszeniu mieście, m.in. 

poprzez:  

a) zorganizowanie miejsca warsztatów realizowanych przez Organizatora; 
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b) rekrutację uczestników warsztatów realizowanych przez Organizatora; 

c) zadbanie o organizacyjną stronę szkolenia dla lokalnych liderów; 

d) wsparcie informacyjne Organizatora przy organizacji zaplecza wystawy.  

e) przeprowadzenie opisanego w Zgłoszeniu Działania lokalnego; 

f) promowanie Projektu w mediach lokalnych oraz przy użyciu innych kanałów informacji 

skutecznych w danej społeczności lokalnej; 

g) wzięcie udziału w szkoleniu dla Koordynatorów organizowanym w siedzibie Organizatora 

w wyznaczonym przez Organizatora terminie (między 20 marca a 11 kwietnia 2014 r.). 

Organizator zobowiązuje się pokryć koszt dojazdu oraz noclegu związanego z 

uczestnictwem w szkoleniu; 

h) wzięcie udziału w szkoleniu dla liderów lokalnych oraz wolontariuszy w mieście 

wskazanym w Zgłoszeniu; 

i) wzięcie udziału w działaniach ewaluacyjnych Projektu. 

 

III. WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM LOKALNYM 

1. Partner lokalny podpisuje z Organizatorem umowę o współpracy. 

2. Przedmiotem umowy jest współpraca przy organizacji ekspozycji wystawy we wskazanym 

w Zgłoszeniu mieście oraz przy zaproponowanych w zgłoszeniu działaniach lokalnych. 

3. Partner lokalny jest zobowiązany do: 

a) zapewnienia miejsca oraz warunków rozstawienia wystawy mobilnej. Obejmuje to: 

- uzyskanie zgody właściciela terenu na wykorzystanie przestrzeni, 

- uzyskanie zgody na wjazd sprzętu ciężarowego, 

- zgłoszenie tymczasowego obiektu budowlanego we właściwym wydziale architektury 

i budownictwa danego urzędu miasta 

- zapewnieniu zasilania wystawy. 

b) zapewnienia 2 noclegów 5-osobowemu zespołowi projektu Muzeum na kółkach podczas 

jego pobytu we wskazanym w zgłoszeniu mieście. Standard noclegu to pokoje 2-osobowe 

z łazienką; 

c) wsparcia promocyjnego Projektu w mediach lokalnych oraz przy użyciu innych kanałów 

informacji skutecznych w danej społeczności lokalnej. 


