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II. Cele i założenia
1. wprowadzenie do wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestnictwa
we współczesnym życiu kulturalnym,
2. edukacja estetyczna i artystyczna,
3. zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury,kształcenie do wartości moralnych
i obywatelskich,
4. przygotowanie do krytycznego korzystania z: internetu, telewizji, używek itp.,
5. uwrażliwienie na więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością, pielęgnowanie
dziedzictwa kulturowego,
6. integracja szkół, nauczycieli oraz uczniów poprzez udział we wspólnym przedsięwzięciu
artystycznym.
III. Znaczenie projektu
1. przygotowanie młodego odbiorcy do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
2. stwarzanie warunków do rozwoju wrażliwości, odpowiedzialności oraz osobowości,
3. ukazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
4. spotkanie z kulturą jako forma profilaktyki i zapobiegania patologii,
5. wychowanie kulturalnego i kreatywnego młodego pokolenia.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Projekt „Młodzi w Kulturze” realizowany w ramach sezonów artystycznych
kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. Sezonem artystycznym określa się okres od 1 września do 31 sierpnia następnego
roku.
3. Szkoła gwarantująca uczestnictwo minimum 15 uczniów w każdym koncercie
Organizatora w ramach danego sezonu artystycznego staje się Partnerem Projektu.
4. Każdemu uczniowi biorącemu udział w Projekcie przysługuje cena preferencyjna biletu
na każdy koncert, czyli 30% niższa od ceny najtańszego biletu (w zaokrągleniu
do pełnych złotych).
5. Bilet w preferencyjnej cenie przysługuje jedynie uczniowi biorącemu udział w Projekcie.
6. Każdej grupie reprezentującej daną szkołę może towarzyszyć jeden
wychowawca/opiekun uprawniony do bezpłatnego wejścia na koncert.
7. Ilość uczniów mogących wziąć udział w koncertach z Gwiazdą uzależniona
jest od średniej ilości uczniów obecnych na wcześniejszych koncertach.
8. Szczegółowe informacje o Organizatorze, Partnerach oraz Projekcie udostępniane
będą na stronie www.kliknijwkulture.pl .
9. Organizator zobowiązuje się do umieszczania Logo Partnera na www.kliknijwkulture.pl
oraz każdym plakacie reklamującym koncerty w ramach Projektu „Młodzi w Kulturze”,
w danym sezonie artystycznym.
10. Organizator zobowiązany jest przedstawić Partnerowi plan repertuarowy na kolejny
sezon artystyczny najpóźniej do 31 sierpnia poprzedzającego kolejny sezon artystyczny.
11. Partner zobowiązany jest do podania ilości uczniów biorących udział w danym
koncercie najpóźniej na 10 dni przed datą danego koncertu.
12. Organizator zobowiązany jest dostarczyć Partnerowi pulę biletów w ilości, o której
mowa w punkcie 11, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą koncertu.
13. Pomiędzy Organizatorem, a Partnerem zawierane jest Porozumienie obowiązujące
na czas nieokreślony.
14. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie najpóźniej na 3 miesiące poprzedzające
rozpoczęcie kolejnego sezonu artystycznego.

