
 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRO ARTE 2016 
 
 

1.  Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży, zwany dalej PRO ARTE 2016 jest programem edukacji 
kulturowej realizowanym w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz 
lokalnych partnerów. 

2. PRO ARTE 2016 to cykl prezentacji realizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim 
w dziedzinie muzyki, tańca, teatru i sztuki słowa. 

3.  Celem PRO ARTE 2016 jest diagnoza, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych 
amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja podmiotów współrealizujacych program. 

4.  Partnerami PRO ARTE 2016 są samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury posiadające status 
samorządowej instytucji kultury. 

5.  Partnerzy biorą udział w PRO ARTE 2016 na zasadzie dobrowolności. 

6.  W skład programu PRO ARTE 2016 wchodzą następujące wydarzenia:  

 

 - Spotkania Grup Jaselkowych  
- Lubuski Festiwal Piosenki  Scena Dziecięca i Scena Młodzieżowa 
- Lubuski Konkurs Recytatorski  

- Lubuska Gala Teatralna  Scena Dziecięca i Scena Młodzieżowa 
- Lubuska Gala Taneczna 

 

7. Każde działanie posiada odrębny regulamin i formularz zgłoszeniowy. 

8.  Zapisy regulaminowe mogą się różnić w poszczególnych powiatach z uwagi na uszczegółowienie 
warunków udziału uczestników przez partnera lokalnego. 

9.  Zapisy regulaminowe obowiązujące w gminach i powiatach nie mogą stać w sprzeczności z zapisami 

regulaminu wojewódzkiego. W sprawach spornych nadrzędną rolę pełni regulamin wojewódzki. 

10.  Wykaz partnerów prezentacji gminnych, powiatowych i wojewózkich oraz terminy prezentacji oraz 
regulaminy i formularze zgłoszeń znajdują się na stronie RCAK oraz witrynach internetowych partnerów 
lokalnych. 

11.  Organizatorzy prezentacji gminnych i powiatowych zobowiązują się do zamieszczenia na regulaminach  
i formularzach zgłoszeniowych elementów graficznych dotyczących programu PRO ARTE 2016 oraz 

portalu internetowego lubuskiekultura.pl 

12.  Uczestnicy PRO ARTE 2016 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. Dz. u. z 2014 r., 
poz. 1182 ze zm.) przez RCAK i partnerów lokalnych w celu realizacji i promocji programu oraz promocji 

innych działań edukacyjnych i kulturalnych realizowanych przez RCAK. 

13. Administratorem danych osobowych uczestników PRO ARTE 2016 jest Regionalne Centrum Animacji 
Kultury oraz partnerzy lokalni prezentacji gminnych i powiatowych w części, która wyznacza obszar ich 
działania. 

14. RCAK zobowiązuje lokalnych partnerów do przekazania formularzy zgłoszeniowych uczestników 
biorących udział w prezentacjach gminnych i powiatowych w celu realizacji  diagnozy i ewaluacji 
programu. 

15. RCAK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podmiotów biorących udział w PRO ARTE 2016 
oraz prawdziwość informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych. 

16.  Udział w PRO ARTE 2016 jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

 

 

 

http://lubuskiekultura.pl/

