REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH

w ramach projektu “Integracja przez matematykę”
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Organizatorem warsztatów matematycznych jest fundacja “Graceland” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich,
ul. Marcina Watoły 37, kod pocztowy 41-106, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Warsztaty są prowadzone w biurze fundacji w Katowicach, ul. Juliusza Słowackiego 51/7, kod pocztowy 40-093.
3. Warsztaty są realizowane w ramach projektu “Integracja przez matematykę” współﬁnansowanego przez Fundację
mBanku.
4. Warsztaty są adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z klas 4-8, w tym co najmniej 50%
uczestników stanowią osoby pochodzenia migranckiego.
5. Program warsztatów obejmuje cykl 6 zajęć obejmujących część teoretyczną oraz część praktyczną.
NABÓR UCZESTNIKÓW
6. Nabór uczestników projektu obywa się online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej hlps://graceland.org.pl/integracja-przez-matematyke-2/
7. Za prawidłowe pod względem formalnym uznaje się zgłoszenie zawierające następujące dane kandydata:
• imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
• e-mail rodzica lub opiekuna prawnego
• telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego (opcjonalnie)
• imię i nazwisko dziecka
• aktualna klasa
• informacja dotycząca pochodzenia migranckiego dziecka
8. Formularz zgłoszeniowy zawiera dodatkowe oświadczenia dotyczące:
• znajomości regulaminu udziału w warsztatach
• przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej projektu lub odebrać w miejscu
realizacji warsztatów, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Kandydat otrzyma je również
w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie do programu. Podpisane odręcznie dokumenty należy
przekazać Organizatorowi najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
9. Rejestracja na warsztaty odbywa się według kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo udziału mają osoby
pochodzenia migranckiego. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
KOSZTY
10. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty organizacji warsztatów, w tym wszystkich
potrzebnych materiałów.
11. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani kosztów wyżywienia uczestników.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU
12. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby organizacji warsztatów.
13. Organizator może utrwalić wizerunek uczestników na potrzeby udokumentowania realizacji warsztatów oraz w
celach upowszechniających realizację programu.

14. Dane osobowe uczestników, listy obecności oraz wizerunki uczestników będą przekazane Fundacji mBanku.
Przekazane wizerunki mogą być opublikowane na stronie internetowej mFundacji i mBanku oraz w mediach
społecznościowych mBanku.
15. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się polityce prywatności na stronie
internetowej hlp://graceland.org.pl
ZMIANY I SYTUACJE LOSOWE
16. Jeżeli z przyczyn losowych uczestnik nie może wziąć udziału w warsztatach, powinien niezwłocznie poinformować
o tym Organizatora, aby ten mógł zaprosić do udziału osobę z listy rezerwowej.
17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania programu lub zmiany terminu warsztatów w razie wystąpienia
nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Informacje na ten temat zostaną przekazane uczestnikom niezwłocznie za
pomocą poczty elektronicznej lub telefonu. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w warsztatach, jeżeli
nowe terminy kolidują z innymi zobowiązaniami uczestnika.

