__________________________________________________________________________________
REGULAMIN PROJEKTU
„ZE SZTUKĄ PRZEZ ŚWIAT”
I.
Organizator
Stowarzyszenie MAGNOLIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Achillesa 14/1.
Zadanie dofinansowane w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego ze środków Miasta
Gdańska.
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
zajęcia językowe;
„Uczestnik” – oznacza osobę uprawnioną na podstawie zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie;
„Zgłaszający” – oznacza osobę pełnoletnią, będącą rodzicem lub opiekunem prawnym uczestnika;
„Instruktor” – oznacza osobę prowadzącą zajęcia w imieniu Organizatora;
„Polityka Prywatności” – oznacza dokument opublikowany na stronie internetowej Organizatora
www.magnoliastoarzyszenie.pl, zawierający m. in. zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych Uczestników;

II.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy projektu pod nazwą „Ze Sztuką Przez Świat” obejmującego
realizację zajęć 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 grupy wiekowej 13-18 lat.
5. Liczebność grupy określona została założeniami projektu i wynosi 25 osób.
6. Informacja o prowadzonych zajęciach 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 września 2020 do grudnia 2020 i składa się z 15h
zajęć o charakterze warsztatowym. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym przez
Organizatora harmonogramem, który dostępny jest u Organizatora.
8. Zajęcia odbywają się na terenie ZSO nr 2 w Gdańsku.
9. Celem przeprowadzenia spotkań będzie rozwinięcie umiejętności językowych, rozbudzenie
kreatywności i rozpoczęcie debaty na temat kultury.
III.

Zgłoszenia

1. Udział w Projekcie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnika przez zgłaszającego za
pośrednictwem formularza: https://forms.gle/3BRxL4DdgaZcjDkaA.
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 językowych.
3. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest prowadzony przez
instruktora dziennik zajęć.
4. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności na zajęciach, pod warunkiem wcześniejszego
powiadomienia Organizatora.

5. W indywidualnych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dopuszcza się
realizację zadań poza zajęciami.
6. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęciach.
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 zajęciach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestników z użyciem
bezdotykowego termometru.
3. Podczas zajęć należy utrzymywać określoną odrębnymi przepisami odległość od innych
uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w celu zapewnienia
dystansu społecznego ustanowionego odrębnymi przepisami.
5. W przypadku realizacji zajęć w pomieszczeniach zamkniętych uczestnicy zobowiązani są
dostosowania się do obowiązujących przepisów regulujących zasady dystansu społecznego.
6. Wszystkie bieżące problemy i zapytania dotyczące przebiegu Projektu należy zgłaszać do
obsługi lub instruktora prowadzącego zajęcia. Osoby zaangażowane w organizację Projektu
posiadają identyfikator.
7. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania mienia innych uczestników wydarzenia, sprzętu,
wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność
organizatora oraz właściciela terenu, na którym realizowane są zajęcia.
8. Organizator zobowiązany jest do usunięcia z zajęć osób zakłócających swoim zachowaniem
przebieg zajęć. 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.
9. 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. Zajęcia realizowane będą na terenie ZSO nr 2 w Gdańsku Osowej, przy ul. Wodnika 57.
2. Organizator powiadomi uczestników przed zajęciami o miejscu realizacji zajęć.

3. 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 drogą elektroniczną.
VIII.

Zobowiązania

Regulamin Projektu udostępniony jest dla uczestników na stronie internetowej organizatora
www.magnoliastowarzyszenie.pl.
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.
X.

Odpowiedzialność

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na wydarzeniu ponoszą odpowiedzialność
karną, odpowiedzialność wynikająca 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. Zajęcia będą utrwalane w postaci fotograficznej oraz audio i video.
2. Materiały audio i video będą publikowane na:
a. na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl,
b. na profilu społecznościowym fb organizatora @magnoliastowarzyszenie,
c. na profilu Instagram organizatora @magnolia_stowarzyszenie,
d. 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.

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

