
REGULAMIN WYDARZENIA „EDUKACJA W KRYZYSIE. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. WIELKOPOLSKIE 

FORUM EDUKACJI KULTUROWEJ” 

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w 

Poznaniu. EDUKACJA W KRYZYSIE. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. WIELKOPOLSKIE FORUM EDUKACJI 

KULTUROWEJ odbywa się w dniach 23-25.10.2019 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Cały 

program dostępny jest na stronie: https://cpe.ckzamek.pl/wydarzenia/5220-edukacja-w-kryzysie-

wymiana-doswiadczen-wielkopols/ 

„Edukacja w kryzysie. Wymiana doświadczeń. Wielkopolskie forum edukacji kulturowej” realizowane 

jest w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”  

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Poznań.. 

 

1. EDUKACJA W KRYZYSIE. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. WIELKOPOLSKIE FORUM EDUYKACJI 

KULTUROWEJ to wydarzenie, którego celem jest namysł nad stanem edukacji kulturowej w 

Polsce. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, szczególnie animatorki i animatorów, 

nauczycieli i nauczycielki, edukatorki i edukatorów. W ramach wydarzenia odbywają się 

rozmowy, warsztaty, działania towarzyszące.  

2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla jego uczestników i uczestniczek. 

3. Na wszystkie działania w ramach wydarzenia wstęp jest wolny, natomiast na realizowane w 

ramach wydarzenia warsztaty i wydarzenia towarzyszące – obowiązują zapisy. Każdego dnia 

trwania wydarzenia można wziąć udział tylko w jednym warsztacie. Zgłoszenie może 

obejmować maksymalnie trzy wybrane warsztaty. 

4. Wydarzenia towarzyszące to: Integracja w Zakładzie, pokaz filmu „Milcząca rewolucja”, 

koncert w Psie Andaluzyjskim. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny, natomiast 

obowiązują zapisy. Chęć udziału w tych wydarzeniach należy zgłosić do dnia 20.10.2019 

wysyłając maila na adres: a.soltysiak@ckzamek.pl. 

Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 61 64 65 207, 

podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w postaci numeru telefonu lub adresu e-

mail), przy założeniu zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

5. Zgłoszenia na warsztaty w ramach wydarzenia, odbywające się w dniach 23-25.10.2019 

należy dokonać do dnia 20.10.2019 wysyłając maila na adres a.soltysiak@ckzamek.pl o tytule 

„EDUKACJA W KRYZYSIE”, w treści maila wpisując: 

Zgłaszam chęć udziału w warsztacie ……………….. (należy podać tytuł wybranego warsztatu) w 

dniu 23.10.2019, w warsztacie …………………. (należy podać tytuł wybranego warsztatu) w dniu 

24.10.2019 oraz w warsztacie ………………….. (należy podać tytuł wybranego warsztatu) w dniu 

25.10.2019. Zapoznałam/em się z Regulaminem warsztatów. Podpis (należy podać imię i 

nazwisko). 

Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 61 64 65 207, 

podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w postaci numeru telefonu lub adresu e-

mail), przy założeniu zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

6. W przypadku wysłania zgłoszenia przez osobę Głuchą – prosimy o podanie informacji na 

temat potrzeby obecności tłumacza języka migowego. Podanie takiej informacji nie jest 

niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i opiera się na dobrowolnej zgodzie. 

7. W przypadku wysłania zgłoszenia przez osobę z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku – 

prosimy o wskazanie tego faktu i poinformowanie nas o indywidualnych potrzebach. Pomoże 
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to dostosować salę warsztatową do indywidualnych potrzeb. Podanie takiej informacji nie 

jest niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i opiera się na dobrowolnej zgodzie. 

8. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu są 

niezbędne w celu przeprowadzenia warsztatów wydarzeń towarzyszących i każdy Uczestnik 

jest zobowiązany do ich podania.  

9. Ilość miejsc na warsztatach i wydarzeniach towarzyszących jest ograniczona. Obowiązuje 

kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich 

kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwowa listę 

uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni droga mailowa. Organizator dokona 

wyboru Uczestników z listy rezerwowej w oparciu o kolejność zgłoszeń. Organizator drogą 

mailową powiadomi Zgłaszającego, czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w warsztatach 

najpóźniej do dnia 21.10.2019. W przypadku wydarzeń towarzyszących lista rezerwowa nie 

będzie tworzona.  

10. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach i wydarzeniach towarzyszących jest możliwa 

najpóźniej do dnia 21.10.2019. Rezygnacja z udziału w warsztatach i wydarzeniach 

towarzyszących będzie przyjmowania drogą mailową na adres a.soltysiak@ckzamek.pl lub 

telefonicznie pod numerem 61 64 65 207. 

11. Po udziale w warsztatach istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia. Zaświadczenie będzie 

wystawiane przez CK ZAMEK na podstawie listy osób chcących uzyskać zaświadczenie 

udostępnionej podczas danego warsztatu. W celu otrzymania zaświadczenia należy wpisać 

swoje imię i nazwisko oraz złożyć podpis na liście. 

12. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od 

Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową lub telefoniczną. 

13. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu organizacji 

warsztatów. 

14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

 

 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM KULTURY ZAMEK z siedzibą w 

Poznaniu (61-809) przy ulicy Św. Marcin 80/82. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Justyna Chomicz. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się z nią 

skontaktować pod adresem iod@ckzamek.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia warsztatów i 

wydarzeń towarzyszących na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Dane 

dotyczące indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą przetwarzane w celu 

odpowiedniego przygotowania sali warsztatowej na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO 

(wyrażonej przez Panią/Pana zgody). 

4. Dane uczestników będą przechowywane przez Administratora przez okres dwóch miesięcy 

od dnia ostatniego spotkania warsztatowego lub/i wydarzenia towarzyszącego, po tym czasie 

dane zostaną usunięte. Dane osób, które nie zostaną zarejestrowane na warsztaty lub 
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wydarzenia towarzyszące będą przechowywane do dnia rozpoczęcia działania, a następnie 

zostaną usunięte. 

5. W każdym czasie osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: 

a) dostępu dodanych, 

b) sprostowania przetwarzanych danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych (gdy osoba, której dane są przetwarzane uważa, że 

CENTRUM KULTURY ZAMEK przetwarza dane nieprawidłowo lub przetwarza je 

bezpodstawnie), 

e) przeniesienia danych (CENTRUM KULTURY ZAMEK przekaże otrzymane dane osobowe 

osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie stosowanym formacie elektronicznym lub przekaże je w takiej formie 

innemu podmiotowi wyraźnie wskazanemu przez tę osobę). 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych może ją cofnąć w 

dowolnym momencie składając oświadczenie do CENTRUM KULTURY ZAMEK na adres 

mailowy e.banaszek@ckzamek.pl [Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem] 

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: [imię, 

nazwisko, adres e-mail] jest warunkiem zawarcia umowy, w razie ich nie podania nie będzie 

mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w warsztatach. Podanie danych dotyczących 

niepełnosprawności jest dobrowolne. 

 


