
                                 
 
 
W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Międzynarodowe Centrum Kultury 
prowadzi program dla stażystów i wolontariuszy pod hasłem „Ekipa ERDK”. To już druga odsłona tej 
inicjatywy.  
 
O Ekipie ERDK. Rok 2018 będzie świętem różnorodności i bogactwa dziedzictwa kulturowego w 
Europie. Dlatego chcemy zaprosić studentów do współtworzenia oferty ERDK. Ekipa będzie działać na 
wielu polach: promocji wydarzeń, organizacji wystaw i działań edukacyjnych oraz wsparcia 
organizacyjnego podczas międzynarodowej konferencji. Dodatkowo w związku z realizacją 
wakacyjnych spacerów miejskich pt. "Galicyjski pierścień Krakowa" także szukamy prowadzących. Do 
współpracy przy projekcie zapraszamy osoby interesujące się architekturą, urbanistyką i historią, 
chcące podzielić się z uczestnikami wydarzenia swoją wiedzą na temat Krakowa. W soboty 25 
sierpnia i 22 września zrealizujemy wydarzenia, które będą znakomitą okazją by jeszcze lepiej poznać 
budynki, pomniki i kawiarnie związane z Galicją.  
 
Kto może dołączyć do Ekipy ERDK? Zapraszamy osoby studiujące, które: 

 są zainteresowane tematem dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianiem, 
 chcą współtworzyć duże wydarzenia o ogólnopolskim zasięgu lub wprost przeciwnie – 

marzą o pracy z lokalną społecznością, 
 są w stanie wygospodarować trochę wolnego czasu, 
 lubią wyzwania, potrafią pracować w grupie oraz są solidne i odpowiedzialne. 

 
Co oferuje Ekipa ERDK? 

 doświadczenie - współtworzenie ciekawego projektu w twórczym zespole, zakończone 
uzyskaniem zaświadczenia o współpracy, 

 szkolenia - dla uczestników programu przewidujemy szkolenia ECHOCAST oraz 
dodatkowe wykłady i warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturowego, 

 wiedzę - uczestnicy otrzymają karnety wstępu na wystawy w Galerii MCK oraz będą 
mogli wziąć udział w dedykowanych oprowadzaniach i warsztatach. 
 
Jak dołączyć do Ekipy ERDK? Prosimy o przesyłanie zgłoszenia poprzez formularze dostępne na 
stronie www.erdk2018.pl lub www.mck.krakow.pl: 

 zgłoszenia dla prowadzących spacer "Galicyjski pierścień Krakowa" - do 24 czerwca 
 zgłoszenia na pozostałe stanowiska stażowe - do 30 czerwca. 

 
Przewidujemy nabór do następujących działów: promocji, wystaw, edukacji, organizacji konferencji. 
Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia wolontariuszy.  
Staże i praktyki są bezpłatne. 
 
Więcej informacji: www.mck.krakow.pl lub www.erdk2018.pl tel. +48 12 4242 800, 811 


