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Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

REGULAMIN PROJEKTU 
„W OBIEKTYWIE”  

 
I. Organizator 

Stowarzyszenie MAGNOLIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Achillesa 14/1.  
Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Definicje 
„Regulamin” – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami i stanowi integralną część Umowy; 
„Organizator” – oznacza Stowarzyszenie MAGNOLIA z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Achillesa 14/1; 
„Projekt” – oznacza wszystkie działania realizowane w ramach przedsięwzięcia, w szczególności warsztaty oraz 
filmik i artykuł na zakończenie; 
„Uczestnik” – oznacza osobę uprawnioną na podstawie zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie; 
„Zgłaszający” – oznacza osobę pełnoletnią,, będącą rodzicem lub opiekunem prawnym uczestnika; 
„Sondaż uliczny”  – wyjście „w teren” – wywiady ze społecznością osowską. 
„Instruktor” – oznacza osobę prowadzącą warsztaty w imieniu Organizatora; 
„Polityka Prywatności” – oznacza dokument opublikowany na stronie internetowej Organizatora www. 
magnoliastowarzyszenie.pl, zawierający, m. in. zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników; 

 
II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy projektu pod nazwą „W OBIEKTYWIE” obejmującego realizację warsztatów, 
spotkań, zajęć, zadań prowadzonych przez Organizatora na rzecz uczestników.  

2. Projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia MAGNOLIA.  
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
4. Projekt adresowany jest do wybranych grup wiekowych określonych w zgłoszeniu.  
5. Liczebność grupy określona została założeniami projektu i wynosi około 10 osób. 
6. Informacja o prowadzonych warsztatach dostępna jest na stronie internetowej 

www.magnoliastowarzyszenie.pl w zakładce inicjatywy, na fanpage fb @magnoliastowarzyszenie, a także 
udzielana jest telefonicznie przez Organizatora pod numerem tel. 501377674. 

7. Kalendarz projektu obejmuje miesiące od sierpnia 2020 do października 2020.  Zajęcia odbywają się zgodnie z 
opracowanym przez Organizatora harmonogramem, który dostępny w wydarzeniu na fb oraz u Organizatora. 

8. Zajęcia odbywają się na terenie osiedla Gdańsk OSOWA.  Zajęcia realizowane na terenie ZSO nr 2 w Gdańsku, 
przy ul. Wodnika 57 w zależności od warunków atmosferycznych odbywać będą się na świeżym powietrzu lub 
w holu szkoły. Sondaż uliczny będzie prowadzony ze społecznością Osowską na terenie osiedla Osowa.  

9. Celem przeprowadzenia spotkań będzie poznanie podstawowych zagadnień związanych z dziennikarstwem i 
wolontariatem, umiejętności pracy w grupie oraz przygotowanie do przeprowadzenia sond i wywiadów. 

III. Zgłoszenia 
1. Udział w Projekcie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnika przez zgłaszającego za pośrednictwem 

formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSMHbSKT-
QuWDOKVEGkS9H4SDYYR5TVivrHOwGZ1FcMke55Q/viewform?usp=sf_link  
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2. Uczestnictwo w projekcie zostanie potwierdzone po otrzymaniu akceptacji regulaminu przez uczestnika oraz 
rodzica/opiekuna prawnego. 
 

IV. Uczestnictwo 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie do udziału w Projekcie przez rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz akceptacja regulaminu. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest czynny udział Uczestnika w zajęciach warsztatowych. 
3. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na warsztatach jest prowadzony przez instruktora 

dziennik zajęć. 
4. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności na warsztatach, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia 

Organizatora.  
5. W indywidualnych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na warsztatach dopuszcza się realizację  zadań 

poza warsztatami, np. praca nad tekstem, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez Instruktora.  
6. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek punktualnego stawiania się na warsztatach.  
7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz podpisanie 

oświadczenia. 
 

V. Dodatkowe warunki uczestnictwa 
1. Osoby objęte kwarantanną na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi nie mogą uczestniczyć w warsztatach i wydarzeniu finałowym. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestników z użyciem bezdotykowego 

termometru. 
3. Podczas warsztatów należy utrzymywać określoną odrębnymi przepisami odległość od innych uczestników.  
4. W przypadku realizacji warsztatów w pomieszczeniach zamkniętych uczestnicy zobowiązani są dostosowania 

się do obowiązujących przepisów sanitarnych regulujących zasady dystansu społecznego oraz zasad ustalonych 
przez administratora obiektu. 

5. Wszystkie bieżące problemy i zapytania dotyczące przebiegu Projektu należy zgłaszać do obsługi lub Instruktora 
prowadzącego zajęcia.  

6. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania mienia innych uczestników wydarzenia, sprzętu, wszelkich innych 
urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora oraz właściciela terenu, na 
którym realizowane są warsztaty i wydarzenie finałowe. 

7. Organizator zobowiązany jest do usunięcia z zajęć osób zakłócających swoim zachowaniem przebieg 
zajęć/warsztatów/wywiadów. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne organizator występuje o pomoc do 
Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do organizatora 
lub bezpośrednio pod numer alarmowy pogotowia 999 lub 112. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego rozdziału w przypadku zmian przepisów 
prawa lub czynników zewnętrznych mających wpływ na zasady realizacji Projektu. 

 
VI. Miejsce realizacji Projektu 

1. Projekt realizowany będzie na terenie osiedla Osowa w Gdańsku. 
2. Warsztaty realizowane będą terenie ZSO nr 2 w Gdańsku Osowej, przy ul. Wodnika 57 
3. Organizator powiadomi uczestników przed zajęciami o miejscu realizacji warsztatów. 
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4. Miejsce realizacji wywiadów i sond ulicznych – na terenie Osowy, podczas wydarzenia Pożegnanie Lata 
organizowanego przez Radę Dzielnicy 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych lokalizacji, jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od 
organizatora. 

 
VII. Terminy 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu. O wszelkich zmianach w harmonogramie 
organizator powiadomi uczestników. 

2. Harmonogram Projektu: 
 

SIERPIEŃ 

DATA GODZINY 
 

OPIS 

19.08.2020  10.00-12.00 Zajęcia integracyjne, wprowadzenie do tematyki 
Projektu 

20.08.2020 10.00-12.00  

21-27.08.2020 wg bieżącego harmonogramu*) Przygotowanie pytań sondażowych 

28.08.2020 10.00-12.00 Zajęcia z podstaw dziennikarstwa  
 

WRZESIEŃ 

DATA GODZINY 
 

OPIS 

05.09.2020 17.00-20.00 Przeprowadzenie sondażu ulicznego w Parku Chirona 

07-12.09.2020 wg bieżącego harmonogramu*) Przygotowanie materiału do filmu i artykułu prasowego 

14-19.09.2020 wg bieżącego harmonogramu*) Montaż filmu i pisanie artykułu 

PAŹDZIERNIK 

DATA GODZINY 
 

OPIS 

20.09-17.10.2020 Do ustalenia**) Premiera filmu,  

 18.10.2020 Do ustalenia**) Spotkanie ewaluacyjne Projektu, Przygotowanie treści 
artykułu podsumowującego projekt 

*) Harmonogram szczegółowy zostanie ustalony w trakcie trwania projektu. Zadanie przewiduje pracę własną uczestników oraz 
spotkania warsztatowe. 
**)Konkretny termin,  forma i miejsce premiery filmu oraz termin spotkania ewaluacyjnego zostaną określone przez Organizatora 
w trakcie projektu. 

       
VIII. Zobowiązania  

Regulamin Projektu udostępniony jest dla uczestników:  
a) na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl, 
b) na profilu społecznościowym organizatora @magnoliastowarzyszenie w wydarzeniu W OBIEKTYWIE. 

 
IX. Uprawnienia organizatora 

1. Wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia 
terenu wydarzenia/zajęć,  

2. Zawiadomienie Policji, wobec osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a 
także chronionego mienia.  

 
 
 

http://www.magnoliastowarzyszenie.pl/
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X. Odpowiedzialność  
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podczas wydarzenia ponoszą odpowiedzialność karną, 

odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.  
2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.  
3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu wydarzenia każdą osobę nie stosującą się do powyższego 

Regulaminu albo której obecność na terenie wydarzenia mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia 
innych osób.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez uczestników 
wydarzenia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione mienie ani za szkody w mieniu 
uczestników. 

 
XI. Utrwalenie przebiegu Projektu 

1. Warsztaty/ zajęcia oraz wywiady będą utrwalane w postaci fotograficznej oraz audio i video.  
2. Materiały audio i video będą publikowane na: 

• na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl, 

• na profilu społecznościowym fb organizatora @magnoliastowarzyszenie, 

• na profilu Instagram organizatora @magnolia_stowarzyszenie, 

• na kanale Youtube organizatora 
3. Materiały audio i video mogą być udostępnione operatorowi projektu i współfinansującym projekt, a także 

mediom. 
4. Uczestnictwo w Projekcie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest 

jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika na potrzeby publikacji 
materiałów w postaci fotografii oraz audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt XII ppkt 2 i 3.  

 

XII. Prawa autorskie 
Organizator Projektu nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez uczestników w ramach Projektu, 
z wyjątkiem praw osobistych. 

XIII. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą przekazywane 

uczestnikom osobiście, poprzez organizatora lub stronę www.magnoliastowarzyszenie.pl. 
2. Wszelkie skargi lub uwagi dotyczące przebiegu Projektu należy składać w formie pisemnej na adres siedziby 

Organizatora lub droga elektroniczną na e-mail: kontakt@magnoliastowarzyszenie.pl 
3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Prezes Stowarzyszenia Magnolia w Gdańsku. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 

Organizator: 

 

 

Stowarzyszenie MAGNOLIA 

80-299 Gdańsk, ul. Achillesa 14/1 

http://www.magnoliastowarzyszenie.pl/
http://www.magnoliastowarzyszenie.pl./

