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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści określany jako: "Regulamin") określa zasady 
uczestnictwa w projekcie edukacyjnym ,,Brakująca połowa gdańskich dziejów – warsztaty 

herstoryczne dla nauczycielek i nauczycieli” (w dalszej treści określany jako: "Projekt"). 

Regulamin określa zasady zgłoszenia i rejestracji Uczestników oraz zasady uczestnictwa w 
Projekcie.  

2. Organizatorem Projektu jest Instytut Kultury Miejskiej - samorządowa instytucja kultury z 
siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. NIP: 5833123864, REGON: 
221188030 (w dalszej treści określany jako: "Organizator"). 

3. Uczestnikiem Projektu jest osoba, która zgłosiła swoje uczestnictwo w Projekcie w sposób 
opisany w Regulaminie poprzez dokonanie Rejestracji na zasadach określonych poniżej (w 
dalszej treści określany jako: "Uczestnik"). 

4. Warsztaty dla Uczestników odbędą się ̨w Gdańsku w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi 
Targ 39/40 w dniach: 10, 16, 24 listopada oraz 1, 3, 5 grudnia 2022 roku oraz w jednym 

dodatkowym terminie ustalonym wraz z Organizatorem i Uczestnikami jako spotkanie 

podsumowujące. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie przekazany Uczestnikom 
przez Organizatora poprzez stronę internetową Organizatora: ikm.gda.pl oraz drogą mailową. 

5. Koordynatorką Projektu wskazaną przez Organizatora oraz osobą kontaktową jest Barbara 
Swadzyniak, tel. 663 872 016, e-mail: barbara.swadzyniak@ikm.gda.pl (w dalszej części 
określaną jako: „Koordynatorka”). 

 

II. REJESTRACJA I ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dokonanie przez osobę ̨zainteresowaną udziałem 
w Projekcie zgłoszenia (w dalszej treści określane jako: "Zgłoszenie") polegającego na 

dokonaniu najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 r. rejestracji na adres e-mail: 

barbara.swadzyniak@ikm.gda.pl. Organizator dopuszcza możliwość ́ wcześniejszego 
zakończenia Rejestracji w sytuacji, gdy wszystkie miejsca w ramach Projektu zostaną ̨zajęte 

przed tą datą, o czym Organizator poinformuje we wpisie informacyjnym Projektu na 

stronie: ikm.gda.pl 

2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest mailowe Zgłoszenie na adres Koordynatorki: 
barbara.swadzyniak@ikm.gda.pl oraz podanie w wiadomości następujących informacji: 

mailto:barbara.swadzyniak@ikm.gda.pl
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- imię i nazwisko, 

-  nauczane przedmioty,  

- dane szkoły/szkół/nazwa reprezentowanej instytucji, 

- numer kontaktowy, 

- wyrażenie zgody na udział we wszystkich wydarzeniach w ramach Projektu oraz 

potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści: 

,,Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w 

projekcie edukacyjnym ,,Brakująca połowa gdańskich dziejów - warsztaty herstoryczne dla 

nauczycielek i nauczycieli", akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do 
przestrzegania i realizacji postanowień Regulaminu. 

Oświadczam, iż zobowiązuję się do udziału we wszystkich wydarzeniach w ramach Projektu.” 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez osobę 
zainteresowaną danych osobowych w celu uczestnictwa w Projekcie: 

,, Ja, niżej podpisana/-y, w związku z moim udziałem w projekcie edukacyjnym ,,Brakująca 
połowa gdańskich dziejów - warsztaty herstoryczne dla nauczycielek i nauczycieli" 

prowadzonym przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i złożeniem powyższego Zgłoszenia 
oświadczam, iż przed wyrażeniem zgody zapoznałam/-em się z umieszczoną w Regulaminie 
uczestnictwa w projekcie edukacyjnym ,,Brakująca połowa gdańskich dziejów – warsztaty 

herstoryczne dla nauczycielek i nauczycieli” klauzulą informacyjną i niniejszym wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych we Zgłoszeniu przez Instytut Kultury 

Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku - Administratora 

Danych Osobowych, w celu rozpatrzenia mojego Zgłoszenia dotyczącego uczestnictwa w 
Projekcie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.” 

3. Poniższe zgody zostaną podpisane na miejscu w dniu rozpoczęcia Projektu, tj. 10.11.2022 r. 
w Instytucie Kultury Miejskiej: 

- wyrażenie zgody na utrwalenie oraz publiczne udostępnienie wizerunku Uczestników 
podczas wydarzeń w ramach Projektu, z których część może być rejestrowana w formie 
fotografii przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Organizatora. Zgoda powyższa 
obejmuje w szczególności utrwalenie wizerunku Uczestnika na dowolnym nośniku, w 
dowolnej formie, w tym w postaci zdjęć ́i materiałów wideo oraz wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku w celach komercyjnych, handlowych, marketingowych, reklamowych i 

promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i materiałach 
reklamowych Projektu) związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością ̨Organizatora 

w Polsce i poza granicami Polski podejmowanych przez Organizatora lub osoby trzecie 

działające w porozumieniu z Organizatorem, 

- wyrażenie zgody na publikowanie na stronie internetowej oraz na fanpage Organizatora w 

portalu Facebook nazwy instytucji reprezentowanej przez Uczestnika wraz z nazwą 
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zajmowanego przez niego w niej stanowiska. Odpowiedzialność ́ za wyrażenie zgody na 
powyższe działania Organizatora ponosi wyłącznie Uczestnik i w przypadku zwrócenia się ̨ z 

jakimikolwiek roszczeniami przez instytucję, którą wskazał, jako tę którą reprezentuje, 
Uczestnik zobowiązuje się ̨do zaspokojenia wszelkich roszczeń́ związanych z udzieloną przez 

niego zgodą skierowanych przez instytucję do Organizatora Projektu. 

4. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązują ̨ się ̨ do podania w Zgłoszeniu 
danych prawdziwych i zgodnych ze stanem rzeczywistym. 

5. W Projekcie może wziąć udział maksymalnie 20 osób. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa 
w Projekcie decyduje Organizator na podstawie kolejności przysyłanych Zgłoszeń. 

6. Każda osoba dokonująca Rejestracji otrzyma w terminie do dnia 9.11.2022 r. odpowiedź 
zwrotną potwierdzającą otrzymanie przez Organizatora Zgłoszenia oraz informację o 
zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.  

7. Weryfikacja danych i obecności w trakcie warsztatów na miejscu będzie prowadzona 
poprzez listę obecności.  

8. Dokonanie Rejestracji przez Uczestnika i otrzymanie od Organizatora potwierdzenia o 

zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, o którym mowa w pkt. 6 powyżej równoznaczne jest 
z zobowiązaniem Uczestnika do udziału we wszystkich wydarzeniach Projektu na zasadach 

określonych w dalszej części Regulaminu.  

III. KOSZTY I ORGANIZACJA PROJEKTU 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty udziału Uczestnika oraz 
niezbędne materiały szkoleniowe. 

2. Uczestnictwo w Projekcie obejmuje pełny udział Uczestnika we wszystkich 

wydarzeniach Projektu (obecność na wszystkich warsztatach oraz w spotkaniu 

podsumowującym, którego data zostanie ustalona wraz z Organizatorem i 

Uczestnikami), jak również współpracę i kontakt w trakcie ewaluacji i ogólnodostępnej 
publikacji końcowej zawierającej pomysły projektów oraz scenariusze lekcji do daty 

zakończenia Projektu (nie dłużej niż do 23.12.2022r.). 

3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika na wydarzenia w ramach Projektu, 

kosztów zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych przez Uczestnika związanych z 
uczestnictwem w Projekcie. 

4. Warsztaty, spacery oraz ewaluacja w ramach Projektu odbędą się na miejscu, tj. w Instytucie 

Kultury Miejskiej w Gdańsku, bądź w innych miejscach wskazanych przez Organizatora w 

trakcie trwania Projektu (nie dalej niż Gdańskie Stare i Główne Miasto oraz Stocznia Gdańska). 

5. Instytut Kultury Miejskiej jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RIS nr 2.22/00102/2017, co wiąże się z możliwością 
wystawienia końcowego certyfikatu za odbycie szkolenia w ramach Projektu pod 

warunkiem udziału Uczestnika we wszystkich wydarzeniach Projektu. 
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IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania w Zgłoszeniu 

przez Uczestnika błędnych danych. 

2. Organizator zastrzega, że filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Projektu przez 

Uczestników bez zgody Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku, gdy utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestników lub 
Prelegentek (a także imienia, nazwiska, wypowiedzi, głosu) nastąpiło bez jego zgody. 

3. Uczestnik zobowiązuje się ̨do uczestnictwa w Projekcie we wskazanych przez Organizatora 

terminach. Uczestnik zobowiązuje się ̨do punktualnego przybywania na wydarzenia w ramach 

Projektu. W przypadku niemożności uczestnictwa w wydarzeniu Projektu z powodów 
losowych, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Koordynatorki Projektu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub 

skradzione podczas Projektu oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika w 

trakcie Projektu. 

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność ́ za zniszczenia dokonane przez niego w miejscach 

organizacji Projektu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie w 

przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają ̨porządek publiczny, negatywnie wpływają ̨na 

dobre imię ̨Organizatora lub w inny sposób wyrządzają ̨lub mogą ̨wyrządzić ́mu szkodę,̨ a także 
jeśli utrudniają ̨ lub uniemożliwiają ̨ prowadzenie Projektu lub poszczególnych wydarzeń 
realizowanych w jego ramach.  

7. Uczestnik zobowiązuje się ̨do wpisywania na listę obecności w trakcie wydarzeń w ramach 
Projektu. 

8. Uczestnik zobowiązuje się ̨do zapoznania się ̨oraz przestrzegania Regulaminu korzystania z 

obiektu, w którym odbywa się ̨ Projekt oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Regulaminy oraz instrukcje dostępne są ̨w miejscu realizacji Projektu. 

 

V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do 
wskazania innego uczestnika na miejsce Uczestnika, który rezygnuje pod warunkiem 
akceptacji przez nowego Uczestnika postanowień́ niniejszego Regulaminu oraz wypełnienia 
przez niego formularza w ramach Zgłoszenia.  
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2. Zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, a także zgłoszenia innej osoby na miejsce 
rezygnującego Uczestnika należy dokonać ́ pisemnie na adres e-mail: 

barbara.swadzyniak@ikm.gda.pl najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 r. lub w trakcie realizacji 

Projektu na zasadach ustalonych z Organizatorem i/lub Koordynatorką Projektu. Wówczas 
Uczestnikowi po złożeniu Rezygnacji nie przysługuje prawo do odebrania certyfikatu za udział 
w Projekcie.   

3. Uczestnik, który po dokonaniu Rejestracji przed rozpoczęciem Projektu lub w trakcie 
realizacji Projektu zrezygnuje z uczestnictwa bez informowania Koordynatorki i/lub 

Organizatora w sposób przedstawiony powyżej, nie będzie brany pod uwagę w rejestracji i 
rekrutacji na inne szkolenia i projekty Organizatora.  

VI. ODWOŁANIE I ZMIANY PROJEKTU. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminów poszczególnych 
wydarzeń w ramach Projektu z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz dokonywania 
ewentualnych zmian w programie udostępnionym na stronie internetowej Organizatora: 

ikm.gda.pl. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują ̨względem Organizatora jakiekolwiek 
roszczenia. Organizator zobowiązuje się ̨ przy tym do publikacji na stronie aktualnych 

informacji dotyczących Projektu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania Projektu, zmiany terminu 

lub miejsca Projektu z przyczyn niezależnych od Organizatora (zdarzenia siły wyższej np. pożar, 
kataklizm, itp.). 

 

VII. DANE OSOBOWE  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Instytut Kultury Miejskiej – 

samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. W 
sprawach dotyczących danych prosimy o kontakt iodo@ikm.gda.pl 

2. Pobierane są dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu 

3. Odbiorcami Państwa danych są: 

a. upoważnieni pracownicy IKM, 

b. osoby prowadzące warsztaty.  

mailto:barbara.swadzyniak@ikm.gda.pl
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4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do daty zakończenia projektu, czyli 
23.12.2022 r.  

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.6. 

Rejestracja - Zgłoszenie do udziału w Projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych ze zorganizowaniem i 
przeprowadzeniem Projektu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz w niniejszym Regulaminie. 

7. Dane adresowe przetwarzane są również celem wystawienia stosownego Certyfikatu. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie zaistnienia sporu, Organizator i Uczestnik będą starali się rozwiązać go polubownie. 

W razie, gdyby polubowne rozwiązanie sporu nie było możliwe właściwym dla rozstrzygnięcia 
sporu będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg ogólnie obowiązujących przepisów 
prawnych. 

2. Regulamin dostępny jest we wpisie o  Projekcie na stronie internetowej Organizatora: 

ikm.gda.pl oraz w zakładce ,,Szkolenia” na stronie ikm.gda.pl. Na życzenie Uczestnika, 
Organizator wyśle Regulamin na adres e-mail Uczestnika podany w trakcie Rejestracji. 

3. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a 
Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi Formularz Zgłoszeniowy odbywa się ̨ drogą 

elektroniczną po stronie Uczestnika za pomocą adresu e-mail wskazanego przy Rejestracji oraz 

adresu e-mail kontaktowego: barbara.swadzyniak@ikm.gda.pl. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 3 listopada 2022 roku.  

5. ZMIANY REGULAMINU: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym 
czasie. Warunkiem wejścia w życie zmian Regulaminu jest ich zamieszczenie na stronie 

internetowej Organizatora ikm.gda.pl. 

 

Projekt finansowany z dotacji Miasta Gdańska. 
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