
 

 

 

 

REGULAMIN 

warsztatów/szkoleń/spotkań online realizowanych w ramach zadania Bardzo Młoda 

Kultura – woj. podlaskie. 

 

1.   Organizatorem warsztatów/szkoleń/spotkań online jest Podlaski Instytut Kultury 

Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok. 

2.   Warsztaty/szkolenia są realizowane w terminie od 18 maja do 22 października 2020 r.  

3.   Celem warsztatów/szkoleń/spotkań online jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i 

umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy 

międzysektorowej. 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Udział w warsztatach/szkoleniach/spotkaniach online jest bezpłatny. 

2. Warunkiem korzystania ze szkoleń/warsztatów/spotkań jest posiadanie urządzenia 

(komputer, tablet) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: 

Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla FireFox. Organizator zaleca używanie 

najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. 

3. Zgłoszenie do udziału w warsztatach/szkoleniach/spotkaniach online jest równoznaczne: 

a)  z akceptacją niniejszego regulaminu; 

b) z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

podanych w karcie w celach związanych z organizacją warsztatów/szkoleń/spotkań 

online, w tym umożliwienia uczestnikowi udziału w 

warsztatach/szkoleniach/spotkaniach online, prowadzenia przez niego dyskusji na 

czacie platformy podczas trwania szkolenia, publikacji wizerunku uczestnika 

zarejestrowanego na nagraniu z warsztatów/szkoleń/spotkań online na stronie 

internetowej Organizatora i na portalach społecznościowych, na których Organizator 

posiada konto.  

4. Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą 

elektroniczną. 



 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w 

funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób 

trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika 

 

DO KOGO KIEROWANE SĄ WARSZTATY? 

1.   Warsztaty/szkolenia/spotkania online skierowane są do osób pełnoletnich, zajmujących 

się edukacją kulturową, prowadzących działania kulturalne, nauczycieli wszystkich 

poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji 

pozarządowych, firm prywatnych i innych animatorów kultury i edukatorów działających w 

sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego.   

2.   Ze względu na limit miejsc do udziału w warsztatach/szkoleniach/spotkaniach z jednej 

instytucji mogą zostać przyjęte maksymalnie  dwie osoby. 

 

W JAKI SPOSÓB I KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA CYKL WARSZTATÓW? 

1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie https://pikpodlaskie.pl.  

2. Tematyka warsztatów, terminy ich realizacji oraz informacje o osobach prowadzących 

zawarte są w dodatkowym załączniku, dostępnym  na stronie internetowej 

pikpodlaskie.pl/bmk-warsztaty. Deklarując chęć udziału w danym warsztacie, uczestnik 

potwierdza możliwość uczestniczenia w nim we wskazanym terminie.  

3.   Liczba miejsc na każdym warsztacie/szkoleniu/spotkaniu online jest ograniczona.  

O udziale w warsztacie/szkoleniu/zgłoszeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4.   Jeden uczestnik może wziąć udział w maksymalnie w 3 warsztatach/szkoleniach 

tematycznych. Prosimy o wskazanie najbardziej interesujących warsztatów.  

5.   Zgłoszenia do udziału w warsztacie prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza 

internetowego.  O przyjęciu na wybrany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

W JAKI SPOSÓB I KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O 

PRZYJĘCIU NA WARSZTATY/SZKOLENIA? 

https://pikpodlaskie.pl/
https://pikpodlaskie.pl/bmk-warsztaty/


 

 

1.    Potwierdzenie przyjęcia na warsztaty/szkolenia/spotkanie zostanie wysłane drogą 

mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym na dzień przed planowanym 

szkoleniem, wraz z instrukcją postępowania.   

2.  Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatów/szkoleń. 

3.  W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w warsztacie/szkoleniu, należy 

poinformować organizatora na dzień przed terminem rozpoczęcia warsztatu/szkolenia w celu 

uzupełnienia listy uczestników.  

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów warsztatów/szkoleń lub ich 

odwołania bez wskazania przyczyny i tym samym zobowiązuje się do niezwłocznego 

poinformowania uczestników. 

INFORMACJI NA TEMAT WARSZTATÓW UDZIELA: 

Elżbieta Półkośnik 

e.polkosnik@pikpodaskie.pl  

Katarzyna Zagłoba 

k.zagloba@pikpodlaskie.pl   

85 740 37 26 
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