WIP

-

Wszechmocny

zagospodarowanie

czasu

Instruktor
wolnego

Podwórkowy

na

mysłowickich

podwórkach

REGULAMIN SZKOLEŃ
WIP - Wszechmocny Instruktor Podwórkowy
zagospodarowanie czasu wolnego na mysłowickich podwórkach
§1.

Informacje ogólne

1. Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny
w Mysłowicach, zwanym dalej Organizatorem.
2. Szkolenia finansowane są ze środków Urzędu Miasta Mysłowice w ramach
zadania publicznego: „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych”.
3. Celem szkoleń jest:
a) zwiększenie poczucia własnej wartości w wyniku szkoleń dla animatorów,
b) zdobycie umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych,
c) zmniejszenie lęku przed wystąpieniami publicznymi.
4. W szkoleniach będą mogli wziąć udział pełnoletni bądź powyżej 16 roku życia
mieszkańcy Mysłowic, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i mieszkańców
wszystkich edycji Odczarowanych Podwórek.
5. O

udziale

w

szkoleniach

decyduje

kolejność

zgłoszeń

mieszkańców

poszczególnych dzielnic Mysłowic.
6. Maksymalna ilość uczestników szkoleń wynosi 20 osób.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.09.2015 roku.
8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie i harmonogramie projektu
w ważnych i uzasadnionych przypadkach.
§2.

Organizacja szkoleń

1. Zgłoszenie do udziału w szkoleniach następuje wyłącznie przez wysłanie drogą
mailową

wypełnionej

karty

zgłoszeniowej

(załącznik

nr

1)

na

adres:

stowarzyszenie_mdh@tlen.pl.
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2. Tytuł maila powinien zawierać treść „[nazwa dzielnicy] - zgłoszenie udziału
w szkoleniach”, np.: „Kosztowy - zgłoszenie udziału w szkoleniach”.
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest:
a) zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkoleń,
c) wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć dokumentujących przebieg szkoleń
na podstronach

stron

www.mdhmyslowice.pl

i

w

środkach

masowego

przekazu.
Powyższe czynności wykonywane są w procesie naboru uczestników. W przypadku
osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych.
4. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 25 września 2015 roku.
5. Organizator realizuje projekt szkoleń w zakresie i terminach wyszczególnionych
poniższej tabeli:
Tabela 1. Harmonogram realizowany przez organizatora.

Lp.

Poszczególne działania
w zakresie
realizowanego zadania
publicznego

1.

Nabór kandydatów do
projektu WIP

2.

Spotkanie organizacyjne
uczestników projektu WIP

Terminy realizacji
poszczególnych
działań

Oferent lub inny
podmiot
odpowiedzialny za
działanie w zakresie
realizowanego zadania
publicznego

14.09.2015 - 25.09.2015

organizator

25.09.2015

organizator

3. Zajęcia - malowanie twarzy 28.09.2015 - 29.10.2015

organizator

4. Zajęcia - balonowe show

organizator

02.11.2015 - 30.11.2015
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Udział uczestników
projektu WIP w imprezach
5.
plenerowych na terenie
miasta Mysłowice
Zakończenie projektu WIP
oraz wręczenie dyplomów
6.
dla uczestników podczas
Jarmarku Świątecznego

X - XII 2015

organizator

06.12.2015 - 23.12.2015

organizator

Tabela 2. Harmonogram i miejsce zajęć
Miejski Ośrodek Kultury
Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7, sala 206, II piętro
Lp.

Data

dzień
tygodnia

Temat

1.

28.09.2015

poniedziałek

Malowanie twarzy

2.

01.10.2015

3.

godzina
rozpoczęcia zakończenia
17:00

20:00

czwartek

17:00

20:00

05.10.2015

poniedziałek

17:00

20:00

4.

08.10.2015

czwartek

17:00

20:00

5.

12.10.2015

poniedziałek

17:00

20:00

6.

15.10.2015

czwartek

17:00

20:00

7.

19.10.2015

poniedziałek

17:00

20:00

8.

22.10.2015

czwartek

17:00

20:00

9.

26.10.2015

poniedziałek

17:00

20:00

10.

29.10.2015

czwartek

17:00

20:00
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11.

02.11.2015

poniedziałek

12.

05.11.2015

13.

Balonowe show

17:00

19:00

czwartek

17:00

19:00

09.11.2015

poniedziałek

17:00

19:00

14.

12.11.2015

czwartek

17:00

19:00

15.

16.11.2015

poniedziałek

17:00

19:00

16.

19.11.2015

czwartek

17:00

19:00

17.

23.11.2015

poniedziałek

17:00

19:00

18.

26.11.2015

czwartek

17:00

19:00

19.

30.11.2015

poniedziałek

17:00

19:00

§3.

Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).
3. Dane

osobowe

gromadzone

są

wyłącznie

w

celu

wystawienia

dyplomu

potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych
celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku
z organizowanym szkoleniem.
4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
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Załącznik nr 1

Załącznik:
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………

dzielnica Mysłowic:

………………………………………………………………………………………

nr telefonu:

………………………………………………………………………………………

e-mail:

………………………………………………………………………………………

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Szkoleń WIP - Wszechmocny Instruktor Podwórkowy - zagospodarowanie czasu
wolnego na mysłowickich podwórkach.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) przez Organizatora dla celów
związanych z przeprowadzeniem szkoleń, w tym na opublikowanie zdjęć
na podstronach stron www.mdhmyslowice.pl i w środkach masowego
przekazu.

……………………………………
(data i miejsce)

…………………………………………………………………………
(podpis kandydata/opiekuna prawnego)
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