
Regulamin programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” 

§ 1. Informacje ogólne 
1. Inicjatorem programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, zwanego dalej „Programem”, jest Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. 

2. Program jest realizowany przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. 

3. W ramach Programu zorganizowane grupy szkole będą mogły skorzystać z oferty instytucji kultury, o których 

mowa w ust. 2, za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika. 

4. Program jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego i będzie realizowany w okresie od dnia 

16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

§ 2. Cele i zadania 
Program jest organizowany w celach: 

1. upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, wśród uczniów szkół podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych, jako zadania spełniającego ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne; 

2. inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających uczniów do czynnego i 

świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu; 

3. rozwijania zainteresowań i kreatywności mazowieckich uczniów poprzez korzystanie z różnych form 

działalności kulturalnej; 

4. umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury, którzy często z powodu barier 

finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp. 

§ 3. Warunki uczestnictwa 
1. Do udziału w Programie uprawnione są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea 

ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum 

ogólnokształcącego. 

2. W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup 

szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 

r., poz. 452 z późn. zm.) 

3. Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę do wybranych instytucji kultury wypełnionego 

zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu. 

4. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca 

Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej 

szkoły. 

5. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz formularze udostępnia się na stronach internetowych 

instytucji kultury. 


