Regulamin Warsztatów w ramach inicjatywy „Technologiczne Lubuskie”

§1
Postanowienia Ogólne
1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Formularzu – rozumie się przez to formularz rejestracyjny umieszczony na stronie
www.technologiczne.lubuskie.pl\page\kodowanie\;
b) Warsztatach – rozumie się przez to warsztaty w ramach inicjatywy „Technologiczne
Lubuskie”;
c) Organizatorze – rozumie się przez to organizatora warsztatów w ramach inicjatywy
„Technologiczne Lubuskie”;
d) Danych – rozumie się przez to dane podane w formularzu;
e) Zgłaszającym – rozumie się przez to osobę która wypełnia i wysyła formularz;
f) Opiekunie – rozumie się przez to osobę która jest opiekunem/nauczycielem Grupy
zgłoszonym w formularzu;
g) Liście rezerwowej – rozumie się przez to listę stworzoną ze zgłoszeń które nie dostały
się na warsztaty;
h) Grupie – klasie lub grupie dzieci zgłoszonej przez Opiekuna.

2.

Organizatorem warsztatów jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Biuro Projektów
Własnych z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, tel. 68 45 65 568,
e-mail: kontakt@technologiczne.lubuskie.pl.

3.

Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany
w Regulaminie warsztatów są wiążące dla wszystkich Uczestników warsztatów z chwilą
ich zamieszczenia na stronie internetowej lubuskie.pl. oraz technologiczne.lubuskie.pl.

§2
Rejestracja
1.

Do rejestracji wymagane są następujące dane:
a) Dane Szkoły
i)

Nazwa;

ii) Adres (ulica, kod pocztowy, miasto);
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iii) Telefon.
b) Dane Opiekuna
i)

Imię;

ii) Nazwisko;
iii) Telefon;
iv) E-mail.
c) Dane Grupy (Klasy)
i)

Nazwa Grupy (klasa);

ii) Liczba dzieci.
2.

Podane dane muszą być zgodne z prawdą.

3.

Zgłaszającym może być tylko i wyłącznie nauczyciel lub opiekun zgłaszanej Grupy.

4.

Zgłaszający musi zaakceptować oświadczenia o:
a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) poprawności podanych danych;
c) zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

5.

Zgłaszający może zgłosić tylko i wyłącznie jedną Grupę.

6.

Zgłaszający może zgłosić tylko i wyłącznie Grupę która spełnia następujące warunki:
a) Liczba dzieci jest zgodna z wymaganiami warsztatów;
b) Wiek dzieci jest zgodny z wymaganiami warsztatów.

7.

W przypadku zarejestrowania więcej niż dwóch Grup z jednej szkoły, każda kolejna (trzecia, czwarta
itd.) zostanie automatycznie wpisana na Listę rezerwową.

8.

W przypadku zwolnienia miejsca, na warsztaty zapraszana jest pierwsza zapisana Grupa z Listy
rezerwowej.

9.

W Grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie z tej samej szkoły.

§3
Warsztaty
1.

Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszoną Grupę podczas trwania warsztatów.

2.

Opiekun zobowiązany jest do przebywania na sali w której odbywają się warsztaty wraz ze zgłoszoną
Grupą.

3.

Opiekun zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w warsztatach wraz ze zgłoszoną Grupą.

4.

Jedzenie i picie na sali, w której odbywają się warsztaty jest zabronione.

5.

Grupa wraz z opiekunem zobowiązana jest to słuchania i wykonywania poleceń prowadzących
warsztaty i organizatorów.
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6.

Grupa zobowiązana jest do:
a) uszanowania materiałów przygotowanych przez prowadzących zajęcia;
b) uszanowania sprzętu przygotowanego na warsztaty;
c) uszanowania wyposażenia sali;
d) uszanowania wyposażenia będącego przed salą;
e) zachowania porządku na stanowiskach warsztatowych i sali.

§4
Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

2.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji.

3.

Zgłaszający ma prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania.

4.

Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych (imię,
nazwisko, telefon, e-mail) dla potrzeb rejestracji w warsztatach.

5.

Dane będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 119/1).

§5
Kary
1.

W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu w §2 karą jest skreślenie z listy
uczestników warsztatów na co najmniej jedną edycję.

2.

W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu w §3 karą jest:
a) reprymenda ustna;
b) w przypadku braku reakcji na inne kary - wydalenie grupy z warsztatów;
c) skreślenie z listy uczestników warsztatów na co najmniej jedną edycję.

3.

W przypadku zniszczenia przez uczestnika wyposażenia sali, wyposażenia będącego poza salą,
lub sprzętu udostępnionego przez prowadzących warsztaty uczestnik ten zobowiązany jest
do pokrycia kosztów naprawy/wymiany uszkodzonego mienia.
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