REGULAMIN SEMINARIUM
"Z dwóch zrób trzy! Jak zorganizować trójstronną wymianę szkolną?"
Krzyżowa, 15.03.-19.03.2017
1. Postanowienia ogólne
1.1. Seminarium "Z dwóch zrób trzy!", zwane dalej Seminarium, odbywa się w dniach 15-19.03.2017 w Krzyżowej.
Adres: Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.
1.2. Organizatorem Seminarium jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Akademia Europejska"
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą j.w. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie
"Europejski Dialog" ze Lwowa.
1.3. Seminarium jest dofinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
1.4. Uczestnikami Seminarium są nauczyciele, pedagodzy oraz inni animatorzy z Polski, Ukrainy i Niemiec, aktywnie
zaangażowani w projekty wymian szkolnych.
1.5. Szczegółowe informacje na temat Seminarium znajdują się na stronie www.krzyzowa.org.pl (ścieżka: oferta
programowa > szkolenia).
1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
1.7. Wysłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 2.1.2. oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu. Wyrażenie w/w akceptacji jest warunkiem udziału w Seminarium.
1.8. Opłata za uczestnictwo (program, zakwaterowanie, wyżywienie) wynosi:
- 60 € od Uczestnika z Niemiec
- 180 PLN od Uczestnika z Polski
- 80 PLN od Uczestnika z Ukrainy
Dopłata za pokój jednoosobowy: 240 PLN
1.9. Uczestnicy z Niemiec i Ukrainy otrzymują dofinansowanie do kosztów podróży zgodnie z wytycznymi PNWM,
jednak dofinansowanie to nie może być wyższe niż koszt całkowity przedłożonych oryginałów biletów.
Dofinansowanie do kosztów podróży jest wypacane przez Organizatora w trakcie Seminarium po okazanieu
oryginałów biletów.
2. Zasady uczestnictwa
2.1. Warunkiem udziału w Seminarium jest:
2.1.1. Komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz aktywne zaangażowanie w projekty
wymian szkolnych.
2.1.2. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.krzyzowa.org.pl
(ścieżka: oferta programowa > szkolenia).
2.1.3. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji miejsca.
2.1.4. Po otrzymaniu potwierdzenia - uiszczenie na wskazane konto opłaty w terminie i w wysokości podanej przez
Organizatora.
2.1.4. Udział w całym Seminarium. Nie ma możliwości uczestniczenia w wybranych punktach programu ani
skrócenia pobytu. Skrócenie pobytu może się wiązać z cofnięciem dofinansowania PNWM i koniecznością
opłacenia przez Uczestnika 100% kosztów pobytu.
2.2. Za niewykorzystany udział w Seminarium nie przysługuje zwrot ani zmniejszenie kosztów udziału.
2.3. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w Seminarium.
3. Zasady naboru Uczestników
3.1. Zgłoszenia przyjmowane są do ustalonego terminu ich nadsyłania. Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca.
3.2. W zależności od ilości zgłoszeń Organizator może zmienić ostateczny termin ich nadsyłania.
3.3. Jednym z celów seminarium jest m.in. stworzenie uczestnikom możliwości nawiązania partnerstw, dlatego przy
wyborze Uczestników porównywane są zgłoszenia z Polski, Niemiec i Ukrainy, a Uczestnicy dobierani są w taki
sposób, aby:
- zapewnić udział istniejącym partnerstwom
- mogły powstać nowe partnerstwa;
- w grupie byli nauczyciele zarówno z mniejszym jak i z większym doświadczeniem w obszarze wymian szkolnych;
- zapewnić udział zarówno kobietom jak i mężczyznom;
- w Seminarium uczestniczyli nauczyciele ze wszystkich grup wiekowych;
3.4. Formularze zgłoszeniowe tych nauczycieli, którzy otrzymali odmowę, są zachowywane przez Organizatora.
Jeżeli istnieje taka możliwość, nauczyciele ci są zapraszani następnym razem w pierwszej kolejności.
3.5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Seminarium, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz.1182 z późn. zm).
3.6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2014, poz.1182 z
późn. zm.) osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa przyjmuje do wiadomości, że:
- administratorem danych jest Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
- dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zorganizowania Seminarium
- dane będą udostępniane wyłącznie osobom odpowiedzialnym za realizację projektu
- osobie zgłaszającej się przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania
- dane są podawane dobrowolnie

