Wersja 1.0 z dnia 02.09.2018 r.

REGULAMIN WARSZTATÓW DYDAKTYCZNYCH
z zakresu aspektów społeczno-ekonomicznych
organizowanych w ramach projektu pn. Oczy Szeroko Otwarte – projekt warsztatów dydaktycznych
dla uczniów krakowskich szkół podstawowych o tematyce społeczno-ekonomicznej

I. ORGANIZATOR WARSZTATÓW DYDAKTYCZNYCH
1. Organizatorem głównym warsztatów jest Fundacja Gospodarki Administracji Publicznej (adres:
ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków).
2. Warsztaty są organizowane w ramach projektu pn. Oczy Szeroko Otwarte – projekt warsztatów
dydaktycznych dla uczniów krakowskich szkół podstawowych o tematyce społecznoekonomicznej.
II. DATA I MIEJSCE REALIZACJI WARSZTATÓW
1. Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie od 24 września do 31 października 2018 r.
2. Szczegółowe terminy realizacji warsztatów zostaną ogłoszone na stronie www.fundacjagap.pl.
III. CELE WARSZTATÓW
Celem warsztatów jest:
 przybliżenie uczniom elementów wybranych dyscyplin społecznych, które opisują i wyjaśniają
otaczający ich świat poprzez zaproszenie do dyskusji warsztatowych na ważne tematy
społeczne i ekonomiczne;
 przedstawienie związków prezentowanych pojęć z codziennymi życiowymi doświadczeniami
młodych ludzi, dokonywanymi przez nich wyborami w sytuacjach konfliktowych poprzez
przygotowanie przykładów ilustracyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
 pobudzanie i rozwijanie samodzielności w analizowaniu i ocenianiu zjawisk społecznych,
gospodarczych i politycznych;
 zachęcanie młodych ludzi do aktywności w sferze poszerzania swojej wiedzy o
najważniejszych problemach gospodarczych, społecznych , politycznych, kulturowych, do
czynnego udziału w dyskursie dotyczącym kierunków i tempa przemian modernizacyjnych w
Polsce.
IV. ADRESACI WARSZTATÓW
1. Warsztaty są adresowane do uczniów szkół podstawowych z terenu m. Kraków.
2. Zgłoszenia na warsztaty dokonują Szkoły Podstawowe chcące uczestniczyć w Projekcie.
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATCH
1. Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w projekcie składa do Organizatora warsztatów
„Zgłoszenie na warsztaty”, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zgłoszenia.
2. Zgłaszający winien:
a. Wskazać uczniów którzy będą uczestniczyć w warsztatach,
b. Zapewnić możliwość z nieodpłatnego korzystania z sali dydaktycznej na czas realizacji
warsztatów,
c. Zapewnić inne niezbędne wsparcie Organizatorowi przy realizacji warsztatów (m.in.
zebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeń zgodnie z załączonym
wzorem.
3. Zgłoszenie można składać w formie papierowej na adres: Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@fundacjagap.pl.
4. Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać w terminie do 14.09.2018 r. do godziny 15.00.
VI. KLAUZULA PRAWNA
1. Warunkiem udziału uczniów w warsztatach (uczestników warsztatów) jest udzielenie
Organizatorowi:
a. zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie przez Organizatora na cele
związane z udziałem w Warsztatach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, na wykorzystanie
wyników warsztatów stanowiących samodzielne utwory w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, ze zm.) na poniższych
polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu za pomocą dostępnych technik,
b) wprowadzanie oryginału albo egzemplarzy utworu do obrotu, użyczanie lub najem
oryginału albo egzemplarzy utworu,
c) publiczne wykonanie, wystawienie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) wprowadzanie utworu do sieci Internetu.
2. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Warsztatów
(Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych), Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
z siedzibą w Krakowie, przy ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków,
www.fundacjagap.pl,
b) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych,
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody Uczestnika Warsztatów (art. 6 ust.
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.),
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VII.

d) dane osobowe są przetwarzane w celu ewidencji, ewaluacji, rozliczenia i promocji
warsztatów dydaktycznych,
e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
f) Uczestnik warsztatów posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
g) Uczestnik warsztatów posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) Uczestnik warsztatów posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Warsztatach,
j) dane osobowe uczestnika warsztatów nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W ramach udzielonej licencji, uczestnik warsztatów przenosi na Organizatora Warsztatów
prawo do wykonywania lub udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do
utworu, w tym dokonywanie skrótów i opracowań w zakresie pól eksploatacji określonych w
pkt. 1.b. niniejszego Regulaminu.
Uczestnik warsztatów oświadcza, że zrzeka się korzystania z praw osobistych związanych z
kontrolą nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
decydowania o pierwszym wydaniu pracy warsztatowej oraz nadzorem nad sposobem
korzystania z niej.
Uczestnikowi warsztatów przysługują autorskie prawa osobiste w zakresie
autorstwa/współautorstwa utworu oraz oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub
pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo.
Uczestnik warsztatów udziela Organizatorowi prawo opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
Uczestnika warsztatów.
INFORMACJE O WARSZTATCH

Informacje o warsztatach będą dostępne na stronie www.fundacjagap.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu warsztatów.
2. Niniejszy Regulamin warsztatów może zostać zmieniony, a prawo jego interpretacji służy
wyłącznie Organizatorowi.
3. Regulamin warsztatów wchodzi w życie z dniem publikacji.

Zapraszamy do udziału.
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Wzór zgłoszenia na Warsztaty dydaktyczne

ZGŁOSZENIE
na warsztaty dydaktyczne z zakresu aspektów społeczno-ekonomicznych
organizowanych w ramach projektu pn. Oczy Szeroko Otwarte – projekt warsztatów dydaktycznych
dla uczniów krakowskich szkół podstawowych o tematyce społeczno-ekonomicznej

Podmiot zgłaszający:
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Dane osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Oświadczenia:
a. Oświadczam, że, zapoznałem(am) się z Regulaminem warsztatów i akceptuje jego warunki
Dodatkowe zastrzeżenie (jeżeli są zgłaszane):
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

..........................., dnia …………………………. 2018 r.
………………………………………………….……………
Podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu podmiotu
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Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w ramach warsztatów dydaktycznych z zakresu aspektów społeczno-ekonomicznych
organizowanych w ramach projektu pn. Oczy Szeroko Otwarte – projekt warsztatów dydaktycznych
dla uczniów krakowskich szkół podstawowych o tematyce społeczno-ekonomicznej

Ja niżej podpisany, po uprzednim zapoznaniem się z Regulaminem warsztatów, działając świadomie
i dobrowolnie;
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, www.fundacjagap.pl,
moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko)
…………………………………………………………..……………………………….. obejmujących imię, nazwisko, data
urodzenia w celu ewidencji, ewaluacji, rozliczenia i promocji warsztatów dydaktycznych z zakresu
aspektów społeczno-ekonomicznych, na warunkach określonych w Regulaminie warsztatów.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mogę w każdej chwili odwołać.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych
osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.

………………………………………………….……………

Podpis uczestnika warsztatów, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego rodzica lub opiekuna prawnego
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Oświadczenie uczestnik warsztatów

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu własnym/ mojego dziecka/podopiecznego, (imię i nazwisko) ……………………….……..
a. Udzielam zgody na wykorzystanie na podstawie licencji praw autorskich do utworów stworzonych
podczas warsztatów na zasadach określonych Regulaminem warsztatów,
b. Udzielam zgody na opublikowanie imienia nazwiska i zdjęć uczestnika warsztatów w związku
z promocją i informowaniem o wynikach działań projektowych.

………………………………………………….……………

Podpis uczestnika warsztatów, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego rodzica lub opiekuna prawnego
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