
 

 
 

   Wystawy z dostawą - działania terenowe 
   REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE 

 
 

OPIS PROJEKTU 
 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jest pomysłodawcą i organizatorem projektu „Wystawy z           
dostawą - działania terenowe” - programu przeznaczonego dla pracowników i animatorów instytucji            
kultury i organizacji oraz ich odbiorców. 
 
Pilotaż programu oraz narzędzie “Wystawy z Dostawą - sztuka do samodzielnego użycia” został             
zrealizowany w 2016 roku w partnerstwie merytorycznym z Zachętą - Narodową Galerią Sztuki oraz              
Centrum Cyfrowym: Projekt Polska. 
Pilotaż  został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji 
Orange w ramach programu Pracownie Orange. 
 
“Wystawy z Dostawą - działania terenowe” to propozycja dla 4 instytucji kultury z małych i średnich 
miejscowości. które chcą wykorzystać narzędzie “Wystawy z Dostawą - sztuka do samodzielnego 
użycia” w działaniach dla swojej lokalnej społeczności. 
 
“Wystawy z Dostawą - działania terenowe” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017. 
 
Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje: 
 

- udostępnienie wybranym 4 instytucjom/organizacjom wystawy sztuki współczesnej - pakietu 
gotowych do prezentacji reprodukcji dzieł sztuki w formie plakatów; 

 
- udostępnienie wybranym 4 instytucjom/organizacjom “Przewodnika dla odbiorców” - 

gotowego do prezentacji zestawu wskazówek i inspiracji służących do wsparcia odbiorców w 
aktywnym odbiorze prac oraz pracy animacyjno-edukacyjnej wokół wystawy; 

 
- udostępnienie wybranym 4 instytucjom/organizacjom projektu plakatu  „Wystawy z Dostawą” 

służącego do samodzielnego druku i samodzielnej promocji wydarzenia wśród mieszkańców; 
 

- wsparcie profesjonalnych trenerów z sieci Latających Animatorów Kultury, którzy przyjadą do 
4 wybranych instytucji/organizacji i przeprowadzą dwudniowe działania animacyjno - 
edukacyjne mające na celu wsparcie zespołu instytucji/organizacji w przeprowadzeniu działań 
wokół wystawy. 

 
Loty odbędą się w siedzibach instytucji/organizacji między 16.08.2017 a 17.11.2017 r. 
 
Warsztaty poprowadzą profesjonalni trenerzy, animatorzy kultury i socjologowie z Sieci Latających           
Animatorów Kultury Towarzystwa “ę”. 



 
ZASADY I PROCES REKRUTACJI 

 
W programie udział wezmą 4 instytucje / organizacje / miejsca kultury z małych i średnich 
miejscowości.  
 
Zgłoszenie należy złożyć za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie 
internetowej projektu www.wystawy.e.org.pl do dnia 31.07.2017 r. 
 
Zgłoszenie udziału zgłasza osoba reprezentująca instytucję/organizację.  
 
Proces rekrutacji będzie przebiegał jednoetapowo: 
 
na podstawie zgłoszeń przesłanych poprzez formularz on-line,Towarzystwo „ę” zaprosi wybranych          
uczestników do programu. 
 
Kryterium wyboru instytucji/organizacji:  
 

1. wskazanie wyzwań dla swojej instytucji/organizacji kultury w obszarze działań         
edukacyjno-animacyjnych i aktywnej pracy z mieszkańcami; 

2. motywacja do eksperymentowania i wprowadzania nowoczesnych narzędzi       
animacyjno-edukacyjnych do oferty swojej instytucji/organizacji; 

3. miejsce prowadzenia działań: pierwszeństwo będą miały instytucje/organizacje z małych         
ośrodków z ograniczonym dostępem do kultury. 

 
 
 

 
ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI / ORGANIZACJI  

BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE 
 

Instytucja/ organizacja biorąca udział w projekcie zobowiązuje się do: 

 
● aktywnego uczestnictwa w programie “Wystawy z dostawą - działania terenowe”, który           

odbędzie się w okresie 16.08 - 17.11.2017 r. w instytucji/organizacji oraz zapewnienia w tym              
celu: uczestników warsztatu (przedstawiciele społeczności oraz pracownicy i        
współpracownicy instytucji/organizacji), miejsca i niezbędnego sprzętu oraz promocji działań         
w lokalnej społeczności; 

● zaprezentowania “Wystawy” (zbioru reprodukcji oraz “przewodnika dla odbiorców” w         
wypracowanej z Latającymi Animatorowi Kultury formie) w swojej społeczności (siedzibie/w          
przestrzeni publicznej w miejscowości) oraz realizacja prostego działania        
kulturalno-edukacyjnego adresowanego do odbiorców wystawy przy wsparciu Latających        
Animatorów Kultury 

● wyznaczenia jednego pracownika do kontaktów z animatorami  i realizatorem programu 
● udziału w ewaluacji programu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wystawy.e.org.pl/


 
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA  

 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w czasie trwania projektu: 
 

● udostępnienie wybranym 4 instytucjom wystawę sztuki współczesnej w formie 
wydrukowanych reprodukcji; 

● udostępnienie wybranym 4 instytucjom “Przewodnik dla odbiorców” do samodzielnego 
wydruku i pracy wokół wystawy; 

● udostępnienie wybranym 4 instytucjom projektu plakatu  „Wystawy z Dostawą” do 
samodzielnego wydruku i promocji wydarzenia w społeczności; 

● udzieli instytucji/organizacji wsparcia profesjonalnych trenerów z sieci Latających Animatorów 
Kultury; 

● na podstawie przeprowadzonych przez zespoły instytucji i Latających Animatorów Kultury 
działań stworzy 3 scenariusze pracy “Zrób to sam”, które udostępni szeroko na licencjach 
Creative Commons w listopadzie 2017 r.; 

 
 


