Projekt finansowany jest w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Regulamin uczestnictwa w „Multikreatywnych warsztatach”
§ 1.
Informacje ogólne
1. Projekt „Multikreatywne warsztaty – świat inspiracji dla dzieci i rodziców” finansowany jest w ramach I Edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
2. Ilekroć mowa o Multikreatywnych Warsztatach odnosi się to do Projektu „Multikreatywne warsztaty – świat inspiracji dla
dzieci i rodziców”.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji, rekrutacji i uczestnictwa w Multikreatywnych Warsztatach.
§ 2.
Pojęcia występujące w Regulaminie
Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Organizator – Fundacja JMP - inspiracje w edukacji w siedzibą w Krakowie, ul. Prof. W.M.Bartla 19E/25;
b) Projekt – autorski projekt Fundacji JMP - inspiracje, który powstał w oparciu o analizę naturalnych cech najmłodszych,
w ramach którego organizowane są warsztaty;
c) Warsztat – oferowana w ramach Projektu forma jednodniowych zajęć w wymiarze 5 godzin dydaktycznych
przeznaczonych dla rodzin, tj. dzieci i młodzieży szkolnej wraz rodzicem lub opiekunem;
d) Uczestnik – rodzic/opiekun, dziecko zakwalifikowane do udziału w warsztatach;
e) Formularz zgłoszeniowy – elektroniczny formularz zapisu na Multikreatywne Warsztaty zamieszczony na stronie projektu
(http://multifabryka.edu.pl).
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§ 3.
Organizacja warsztatów
Warsztaty opracowała i realizuje Fundacja JMP - inspiracje w edukacji.
Warsztaty prowadzone będą w formie zajęć łączących zabawę, naukę i kreatywność.
Celem warsztatów jest wsparcie dzieci w rozwoju oraz rodziców w ich wychowaniu, poprzez ofertę unikatowych zajęć.
Celem warsztatów jest zapewnienie dzieciom zwiększenia efektywności pracy, poprawienia organizacji pracy, rozwinięcia
twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, pobudzenia kreatywności i wyobraźni, logicznego myślenia, a także
nauczenia cierpliwości i precyzji.
Terminy oraz miejsca organizacji warsztatów podane będą do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej projektu
(http://multifabryka.edu.pl) oraz rozesłane uczestnikom na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.
Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Jedna osoba może uczestniczyć w maksymalnie trzech warsztatach.
Każda grupa warsztatowa może liczyć nie więcej niż 30 osób (15 dzieci + 15 dorosłych).
Obecność osoby dorosłej na warsztatach jest wymagana.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszt organizacji i przeprowadzenia warsztatów jest w całości finansowany ze
środków I Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Uczestnik szkolenia traci prawo do udziału w warsztatach w przypadku:
a) wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.
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12. Organizator gwarantuje poczęstunek uczestnikom warsztatów kulinarnych. W przypadku pozostałych warsztatów
uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie prowiant do spożycia w trakcie przerwy.
13. Zajęcia odbywać się będą w obrębie dzielnic Kliny oraz Ruczaj.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmianę daty z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń. Minimalna
liczba uczestników, przy której warsztat się odbędzie to 10 osób (5 dzieci + 5 dorosłych). O takiej sytuacji osoby, które
dokonały wcześniej zapisu zostaną niezwłocznie poinformowane.
15. W trakcie zajęć uczestnik otrzymuje materiały pomocnicze.
16. Filmowanie oraz fotografowanie przez Uczestników warsztatów jest zabronione. Organizator udostępni Uczestnikom
wykonane na warsztatach filmy i zdjęcia.
17. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zachowują się niestosownie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów.
19. W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek.
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§ 4.
Zgłoszenie i nabór do udziału w warsztatach
Uczestnikami Multikreatywnych Warsztatów mogą być mieszkańcy miasta Kraków.
Nabór do udziału w warsztatach przeprowadzony zostanie na podstawie zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza
zgłoszeniowego. Decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Na podstawie przesłanych zgłoszeń przygotowane
zostaną listy uczestników podstawowe oraz rezerwowe. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach osoby z listy
podstawowej, udział w warsztacie zaproponowany zostanie kolejnej osobie z listy rezerwowej.
Przesłanie zgłoszenia wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacją oraz brakiem wnoszenia
jakichkolwiek zastrzeżeń do jego treści.
Jedna osoba może uczestniczyć w maksymalnie trzech warsztatach. W indywidualnych przypadkach Organizator po
przeanalizowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników projektu oraz liczby zgłoszeń na poszczególne warsztaty może wyrazić
zgodę na udział w więcej niż trzech warsztatach.
Organizator na 7 dni przed planowanym terminem warsztatu na pośrednictwem strony internetowej projektu oraz poprzez
rozesłanie wiadomości do zainteresowanych na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym potwierdzi lub odwoła
(ze względu na zbyt mała liczbę zgłoszeń) zaproponowany wcześniej termin zajęć.
Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Rezygnacja
przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej dostarczonej osobiście do biura Fundacji JMP - inspiracje w edukacji lub
przesłanej w formie podpisanego skanu na adres e-mail: warsztaty@multifabryka.edu.pl.
§5
Prawa do artystycznych wykonań
Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji własnych prac w trakcie ich trwania.
Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań
z prawem przenoszenia na osoby trzecie.
Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
d) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne
wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
30-003 Kraków, ul. Lubelska 23
tel. +48 12 623 76 46, fax: +48 12 617 11 24
www.mcdn.edu.pl; e-mail: biuro@mcdn.edu.pl

Projekt finansowany jest w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

e)
f)
g)
h)

rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób;
umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej;
publiczne odtworzenie;
wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele
zależnym.
§6
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik warsztatów ma obowiązek:
a) dołożyć wszelkiej staranności, by sumiennie uczestniczyć w warsztatach;
b) podpisania list obecności;
c) wypełnić ankietę ewaluacyjną po zakończeniu warsztatów;
d) przestrzegania Regulaminu i programu warsztatów;
e) do punktualnego przybycia na warsztaty i zastosowania się do poleceń prowadzącego.
2. Regulamin obowiązuje na cały okres realizacji warsztatów, tj. w okresie XI.2016 r. – XI.2017 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli realizacji warsztatów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jednak nie mogą one uszczuplać praw przyznanych
uczestnikom. Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
5. Rodzic/opiekun odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów,
w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia sali zajęciowej.
6. Uczestnicy zajęć i ich rodzice/opiekunowie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o przetwarzaniu danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Fundację JMP - inspiracje w edukacji dla potrzeb niezbędnych do organizacji i realizacji zajęć.
7. Uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją zajęć
zgodnie z art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin przyjęto dnia 10.10.2016 roku
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