
NOC KULTURY 2011 
REGULAMIN

Noc Kultury odbywa się w nocy  1. 4/5 czerwca 2011, od g. 19.00. 
Wigilia Nocy Kultury w dzielnicach Lublina odbywa się2.  3 czerwca 2011. 
Koordynatorem Nocy Kultury są Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie, z siedzibą w Lu-3. 
blinie, ul. ks. J. Popiełuszki 5.
Tematem przewodnim Nocy Kultury jest 4. Miasto w Dialogu w ramach, którego obowiązuje pięć osi 
tematycznych: 
– Pamięć i Antycypacja - przywołuje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Bada zbioro-

we postawy wobec przeszłości i przyszłości miasta, zachęca do dyskusji o znaczeniu kultury pamięci 
i jej siły w budowaniu alternatywnych wizji przyszłości. 

– Wobec Wschodu - podkreśla możliwości i zobowiązania Lublina wobec partnerów z krajów  
wschodniego pogranicza oraz uwydatniania rolę miasta w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego 
jako projektu kulturowego. Sytuuje Lublin jako pomost łączący kraje pozostające poza strefą Schen-
gen z krajami Unii Europejskiej,  ukazujący elementy przenikania się kultur Wschodu i Zachodu. 

– Lublin i Lubelszczyzna - skupia się na odniesieniu miasta do jego kontekstu regionalnego i źródło-
wej kultury ludowej. Prowadzi dialog między kulturą miejską i wiejską, uzewnętrzniając ich różno-
rodność wynikającą z prowadzonego stylu życia,wyboru podstawowych wartości oraz  środków 
wyrazu artystycznego. Odnosi się do kulturowego stereotypu małych miasteczek oraz potencjału 
turystycznego i ekologicznego regionu. 

– Kultura Wiedzy - podkreśla wyjątkową koncentrację zasobów akademickich w Lublinie i ich moż-
liwy wkład w kształtowanie tożsamości i podnoszenie atrakcyjności miasta. Podejmuje dialog na 
temat kulturalnego i intelektualnego rozwoju, który będzie stymulować kreatywność i  innowacyj-
ność, inspirować inicjatywy oparte o współpracę między środowiskami kultury i nauki.

– Człowiek w Mieście, Miasto w Człowieku - odwołuje się do potencjału społeczeństwa obywatel-
skiego, jego zaangażowania w rozwój miasta. Człowiek podejmuje dialog z miastem, stara się na 
niego wpłynąć i je kształtować. Miasto zmienia się, przyjmuje rózne oblicza dzięki działalności spo-
łeczeństwa, jego mieszkańców. Tak jak miasto odbierane jest przez mieszkańców, tak warunkuje to 
jego wizerunek w regionie, kraju i poza jego granicami.

Koordynator układa program Nocy Kultury, na  który składają się wydarzenia przygotowane przez Or-5. 
ganizatorów.
Organizatorem Nocy Kultury może zostać każda osoba/instytucja/organizacja/grupa nieformalna, 6. 
która prześle ofertę programową w wyznaczonym terminie na formularzu on-line umieszczonym na 
stronie www.nockultury.pl



Oferty będą przyjmowane 7. tylko drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowe-
go on-line na  stronie www.nockultury.pl 
Koordynator nie będzie przyjmował innych ofert niż wypełnionej w formularzu on-line (nie zostaną 8. 
uwzględnione oferty napisane w treści maila lub na formularzach z lat poprzednich).
Oferty należy składać w 9. nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2011 włącznie, do godz. 23.59
Wypełnione muszą zostać wszystkie rubryki formularza. Dodatkowo prosimy o obowiązkowe dołą-10. 
czenie do ofert 2 zdjęć w wysokiej rozdzielczości, ilustrujących wydarzenie lub artystów i rider tech-
niczny.
Oferta wydarzenia złożona przez Organizatora musi wpisać się w jedną z osi tematycznych. wymienio-11. 
nych w punkcie 4 tego regulaminu.
Koordynator 12. nie zapewnia wynagrodzeń za udział w Nocy Kultury
Koordynator po otrzymaniu zgłoszeń, wybierze oferty, których realizacja zostanie przez niego wsparta 13. 
organizacyjnie, technicznie bądź finansowo. 
Selekcja ofert nastąpi do dnia 14. 15 kwietnia 2011. Po tym terminie każdy Organizator zostanie poinfor-
mowany indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną o decyzji Koordynatora, czy jego oferta znaj-
dzie się w programie Nocy Kultury 2011.
Koordynator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o częściowej realizacji lub częściowym wspar-15. 
ciu wydarzenia. W takim przypadku ostateczna decyzja o realizacji wydarzenia podczas Nocy Kultury 
2011 należy do Organizatora.
Koordynator zastrzega sobie prawo uzależnienia wsparcia realizacji wydarzenia od zawarcia z Organi-16. 
zatorem umowy regulującej zobowiązania Organizatora i Koordynatora.
Koordynator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej miejsca i czasu wy-17. 
darzenia.

Obowiązki Organizatora (podmiot zgłaszający ofertę):

Organizator zgłasza ofertę wydarzenia, składającą się na program Nocy Kultury 2011.18. 
Organizator odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie swojego wydarzenia, które znajdzie się 19. 
w programie Nocy Kultury 2011.
Organizator ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wydarzenie, która będzie kontakto-20. 
wała się z koordynatorem w kwestiach dotyczących wydarzenia przed Nocą Kultury, a także w czasie 
jej trwania.
Osoba odpowiedzialna za wydarzenie ma obowiązek podczas Nocy Kultury stałego kontaktowania 21. 
się z przedstawicielami Koordynatora, a także ze służbami porządkowymi i medycznymi.
W przypadku, gdy wydarzenia przygotowane przez Organizatora ma charakter imprezy masowej 22. 
zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r.,  Nr 62, 
poz. 504), Organizator jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Koordynatorowi i uzyskania przewi-
dzianych prawem zezwoleń.
Organizator ma obowiązek niezwłocznego informowania Koordynatora o wszystkich zmianach doty-23. 
czących wydarzenia.
Organizator wydarzenia plenerowego powinien przedstawić Koordynatorowi plan organizacji wyda-24. 
rzenia na wypadek złych warunków atmosferycznych.
Organizator zgadza się na rejestrację wydarzenia (foto, audio, video) przez osoby upoważnione przez 25. 
Koordynatora i wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów dla celów promocyjnych i organizacyj-
nych Nocy Kultury i Koordynatora.
W sytuacji, gdy wydarzenie nie odbędzie się z winy Organizatora jest on zobowiązany do pokrycia 26. 
kosztów jego organizacji poniesionych przez  Koordynatora.



W przypadku wydarzeń odbywających się w miejscu, o ściśle ograniczonej liczbie odbiorców Organi-27. 
zator zobowiązany jest do zarezerwowania 10 miejsc dla przedstawicieli mediów, sponsorów i innych 
osób wskazanych przez Koordynatora.
Organizator jest zobowiązany dostarczyć Koordynatorowi dokumentację z przebiegu wydarzenia re-28. 
alizowanego podczas Nocy Kultury 2011 (foto, audio, video) do dnia 15 lipca 2011.
Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze zorganizowanym przez niego 29. 
wydarzeniem na zasadach ogólnych.
Organizator nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu nie będzie włączony do progra-30. 
mu kolejnych edycji Nocy Kultury.
W przypadku, gdy Organizator wydarzenia przeznaczonego dla ściśle ograniczonej liczby widzów 31. 
przewiduje dystrybucję bezpłatnych wejściówek, jest on zobowiązany do ustalenia tego faktu z Ko-
ordynatorem. Wejściówki takie mogą być dystrybuowane wyłączenie bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem wydarzenia.
Organizator może poszukać innych źródeł finansowania swojego wydarzenia, w tym środków spon-32. 
sorskich. Nie może jednak występować w imieniu Koordynatora.

Obowiązki Koordynatora (Warsztaty Kultury):

Koordynator układa program Nocy Kultury, na  który składają się wydarzenia przygotowane przez Or-33. 
ganizatorów.
Koordynator odpowiada za ułożenie i koordynowanie programu. 34. 
Koordynator prowadzi promocję całego wydarzenia jakim jest Noc Kultury, a nie poszczególnych wy-35. 
darzeń  wchodzących w jej skład.
Koordynator zajmuje się uzyskaniem pozwoleń i decyzji koniecznych dla zorganizowania wydarzenia, 36. 
niebędącego imprezą masową.
Koordynator zapewnia ochronę fizyczną podczas Nocy Kultury w miejscach odbywania się wydarzeń.37. 
Koordynator zapewnia obsługę techniczną wybranych wydarzeń.38. 
Koordynator organizuje punkty informacyjne na terenie miasta i szkoli osoby pracujące w nich.39. 
Koordynator zapewnia pomoc wolontariuszy do organizacji całości Nocy Kultury, a nie do poszczegól-40. 
nych wydarzeń

Postanowienie końcowe:

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.41. 


