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Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018r.

Komunikat w sprawie naboru wniosków dotyczących imprez
organizowanych dla szkolnictwa artystycznego
Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że przyjmuje wnioski o dofinansowanie
imprez (np. konkursy, kursy, warsztaty) realizowanych w roku 2019, których odbiorcami będą
uczniowie oraz nauczyciele szkolnictwa artystycznego. Wnioski należy złożyć w dwóch
egzemplarzach, do dnia 31 maja 2018r. Nowy formularz dostępny jest do pobrania na stronie
Centrum www.cea.art.pl, zakładka „Organizacja imprez". Wnioski imprez o zasięgu ogólnopolskim
powinny być przesłane na adres Centrum Edukacji Artystycznej, natomiast o zasięgu
międzynarodowych na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w obu przypadkach
poprzez wizytatorów regionalnych). W opisie imprezy prosimy o konkretne zdefiniowanie odbiorcy
przedsięwzięcia (uczeń, nauczyciel), sposobu realizacji, podejmowanej tematyki, propozycji
wykładowców lub składów jury itp.
Szczegółowe warunki realizacji konkursów są zawarte w Zasadach organizacji konkursów
organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Wymienione dokumenty znajdują się

na stronie CEA, zakładka „Organizacja imprez". Ponadto termin imprezy należy uzgodnić
z wizytatorem regionalnym CEA, a w przypadku konkursów powinien być także zgodny
z Harmonogramem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego.
Wnioski o dofinansowanie nadesłane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych
(np. braki w opisie imprezy) nie będą rozpatrywane. Natomiast, wnioski o przyjęcie patronatu należy
kierować bezpośrednio do MKiDN - regulamin oraz formularz znajdują się na portalu resortu.
Współorganizator imprezy, która została zatwierdzona do realizacji zobowiązany jest

do zamieszczenia logotypu CEA, a także w przypadku przyznania przez CEA dofinansowania imprezy
również zapisu „Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej", na wszelkich
materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących danej imprezy.
Ponadto, współorganizatorzy imprez, którym zostało przyznane dofinansowanie CEA,
bądź MKiDN, zobowiązani są również do opublikowania informacji o imprezie w serwisie
internetowym p.n. Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego, w terminie do dnia
31 października 2018r.

Serwis działa na stronie http://szkolnictwoartystyczne.mk.gov.pl/index.php?page=calendar.Home.
Regulamin oraz instrukcja obsługi kalendarium znajdują się w stopce strony. Współorganizator
imprezy zobowiązany jest do aktualizacji danych, które pojawiły się po zamieszczeniu wydarzenia
w Kalendarium tak, aby prezentowane informacje były zawsze bieżące i aktualne, a także
do umieszczenia relacji z wydarzenia.
Po zakończeniu realizacji imprezy należy przesłać sprawozdanie z wykonania imprezy
za pośrednictwem wizytatora regionalnego CEA, na adres jednostki rozpatrującej - druk
sprawozdania znajduje się na stronie internetowej CEA (zakładka „Organizacja imprez").
Szkoły, których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dołączają dodatkowo do sprawozdania druk finansowy z podziałem na paragrafy - załącznik nr 1
(druk Excel znajduje się na stronie internetowej CEA - zakładka „Organizacja imprez") oraz kopie
dokumentów finansowych zrealizowanego dofinansowania.
Wszyscy współorganizatorzy dołączają do sprawozdania materiały dokumentujące wykonanie
imprezy takie jak:
- kopie dokumentów finansowych zrealizowanego dofinansowania (w części finansowanej
ze środków CEA);
- protokół jury;
- zbiorcza karta punktacyjna;
- lista uczestników;
- lista laureatów konkursu;
- program, folder, plakat;
- materiały promocyjne (w tym zdjęcia na płycie CD).
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Mariola Wiśniewska - kalendarz imprez
1ł: +48 (22) 55-15-784
@: mw1sniewska@mkidn.qov.pl
Katarzyna Grydniewska - dofinansowanie imprezy
1ł: +48 (22) 55-15-796
@: kgrydniewska@mk1dn.qov.pl
Paweł Stułka - dofinansowanie imprezy
1ł +48 (22) 55-15-792
@: pstulka@mkidn.gov pl

Ewa Rułka 1ł: +48 (22) 42-10-610
@: rulka@cea.art.pl

kalendarz imprezl dofin ansowanie imprezy
• kursy, seminaria I warsztaty szkól muzycznych

Ewelina Kliczkowska - kalendarz imprez I dofinansowanie imprezy
• konkursy, festiwale ogólnopolskie szkól muzycznych
1ł: +48 (22) 42-10-630
@: kliczkowska@cea.art.pl
Małgorzata Borowiec 1ł: +48 (22) 42-10-609
@: borowiec@cea.art.pl

kalendarz imprez I dofinansowanie imprezy
• konkursy I warsztaty szkól baletowycn

Wojciech Myjak 1ł: +48 (22) 42-10-611
@: myjak@cea.art.pl

kalendarz imprez, dofinansowanie imprezy
• konkursy, przeglądy, plenery szkól plastycznych

