REGULAMIN SZKOLENIA
Regulamin szkolenia
New Shores - a Game for Democracy
w ramach projektu:
“Nauru Game - for Active Citizenship of Europe.”

§1
Informacje wstępne
1. Projekt “Nauru Game - for Active Citizenship of Europe” jest realizowany przez
Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych (dalej: CRS) w partnerstwie z
Rogers Foundation for Person-Centred Education (dalej: RFPCE) i TANDEM n.o.
(dalej: TM)
2. Jeśli w treści regulaminu jest mowa o:
a. projekcie - rozumie się przez to ogół działań oznaczonych wspólną nazwą:
“Nauru Game - for Active Citizenship of Europe”;
b. szkoleniu - rozumie się przez to dwu i pół godzinne spotkanie dla osób
zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia
warsztatu z użyciem gry internetowej New Shores - a Game for
Democracy;
c. CRS - rozumie się przez to realizatora projektu, tj. Stowarzyszenie Centrum
Rozwiązań Systemowych;
d. RFPCE - rozumie się przez to realizatora projektu, tj. Rogers Foundation for
Person-Centred Education;
e. TM - rozumie się przez to realizatora projektu, tj. TANDEM n.o.;
f.

organizatorach - rozumie się przez to realizatorów projektu, tj.
Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, Rogers Foundation for
Person-Centred Education i TANDEM n.o.;

g. uczestniku - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, zgłaszającą chęć
uczestnictwa w szkoleniu, jak również procesie realizacji projektu;
h. szkoleniu - rozumie się przez to ogół działań dydaktyczno-informacyjnych
prowadzonych przez CRS w ramach szkolenia dla pedagogów;
i.

grze - rozumie się przez to grę internetową wykorzystywaną w projekcie.

3. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Aleksandrę Solińską-Nowak.
4. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 5-10 uczestników.
5. Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2018 r. w godzinach 16:30 -20:00
Miejsce szkolenia: Centrum Rozwiązań Systemowych, ul. Jaracza 80B/10, Wrocław
6. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
§2
Obowiązki Organizatorów

1. Organizatorzy zapewniają nieodpłatnie:
a. przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 3-6 niniejszego
regulaminu;
b. salę szkoleniową;
c. poczęstunek kawowy;
d. materiały szkoleniowe;
e. innowacyjne narzędzia i materiały edukacyjne (bezpłatny dostęp do
platformy e-learningowej, na której znajduje się gra internetowa i
towarzyszące jej materiały, w tym kurs e-learningowy dla moderatorów,
scenariusz warsztatu i podręcznik metodologiczny).

§3
Obowiązki uczestnika
1. Udział w szkoleniu, o których mowa w § 1 ust. 3-6 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik ma obowiązek do dnia 31 grudnia 2018 roku:
a. zarejestrować się na platformie Edmodo i dołączyć (jako nauczyciel) do
polskojęzycznej klasy New Shores. Instrukcja rejestrowania konta na
platformie
znajduje
się
na
stronie
internetowej
projektu:
www.newshores.crs.org.pl
b. Wypełnić ankietę przed i po szkoleniu, dostarczoną przez organizatora.

§4
Rejestracja na szkolenie
1. Każda osoba chętna do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązana jest do wypełnienia
formularza
rejestracyjnego,
znajdującego
się
na
stronie
projektu;

www.newshores.crs.org.pl
2. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 zawiera następujące pola,
których wypełnienie jest obowiązkowe:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Adres email;
d. Telefon;
e. Miasto zamieszkania;
f.

Miejsce zatrudnienia (nazwa instytucji);

g. Dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu?
h. Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu?

i.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

j.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016, tzw RODO).

k. Zgoda na wykorzystanie swojego wizerunku w celach związanych ze
statutową działalnością Stowarzyszenia i zgodnie z Art. 81. Ustawy z dnia
04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60).
3. Uczestnik, zakwalifikowany
powiadomienie drogą email.

do

udziału

w

szkoleniu,

dostanie

zwrotne

4. W dniu szkolenia, uczestnik otrzyma do podpisania listę obecności.
5. Szkolenie zostanie zrealizowane dla 5-10 uczestników. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Przewidywany termin zakończenia rejestracji - 28 listopada 2018 roku,
godz. 24:00.

§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2018 roku.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian treści regulaminu.
3. Wszelkie zmiany regulaminu dla swej ważności wymagają zachowania formy
pisemnej i będą wprowadzane poprzez aneksowanie treści regulaminu.

