
 

 

 

 

REGULAMIN 

Warsztatu „1, 2, 3 widownia patrzy” - przygotowanie ucznia do autoprezentacji, 

wystąpień publicznych, konkursów i akademii w ramach zadania Bardzo Młoda 

Kultura – woj. podlaskie. 

1. Organizatorem warsztatu jest Podlaski Instytut Kultury Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 

15-089 Białystok. 

2. Warsztat jest realizowany dnia 16.06.2020 r. w siedzibie Spodki PIK ul. św. Rocha 14. 

3. Celem warsztatu jest nabycie wiedzy i umiejętności w pracy edukacyjno-kulturowej z 

zakresu działań instruktorskich w amatorskim ruchu teatralnym. 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Udział w warsztacie jest bezpłatny. 

2. Zgłoszenie do udziału w warsztacie jest równoznaczne: 

a) z akceptacją niniejszego regulaminu; 

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

w formularzu zgłoszeniowym, w celach związanych z organizacją warsztatu, w tym 

umożliwienia uczestnikowi udziału w warsztacie, publikacji wizerunku uczestnika 

zarejestrowanego na zdjęciach z warsztatu na stronie internetowej Organizatora i na portalach 

społecznościowych, na których Organizator posiada konto; 

c)  ze zgodą na  zastosowanie się do obowiązujących obecnie obostrzeń sanitarnych 

związanych z epidemią COVID-19 (obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w 

maseczkę ochronną zakrywająca usta i nos i korzystanie z niej w czasie trwania warsztatu, 

zachowanie 2-metrowego dystansu między uczestnikami, dezynfekcja rąk przy wejściu na 

teren warsztatów) 

d) z koniecznością złożenia przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy 

wejściu na warsztaty lub wcześniej drogą online (przesłany skan podpisanego oświadczenia), 

że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19 

oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym – zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak złożenia oświadczenia 

uniemożliwi udział uczestnika w warsztatach.  

DO KOGO SKIEROWANY JEST WARSZTAT? 



 

 

1.   Warsztat skierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników 

instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich osób  działających 

w sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego. 

2.   Ze względu na limit miejsc do udziału w warsztacie z jednej instytucji mogą zostać 

przyjęte maksymalnie dwie osoby. 

W JAKI SPOSÓB I KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA WARSZTAT? 

1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.pikpodlaskie.pl.  

2. Tematyka warsztatu, termin realizacji oraz informacja o osobie prowadzącej dostępne są na 

stronie internetowej www.pikpodlaskie.pl/bmk-warsztaty.  

3.   Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona do dwudziestu osób.  

O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. 

4.   Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy przesyłać za pośrednictwem formularza 

internetowego. 

W JAKI SPOSÓB I KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O 

PRZYJĘCIU NA WARSZTAT? 

1.  Potwierdzenie przyjęcia na warsztat zostanie wysłane drogą mailową na adres podany w 

formularzu zgłoszeniowym wraz z instrukcją postępowania. 

2.  Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatu. 

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

organizatora najpóźniej na dzień przed terminem rozpoczęcia warsztatu, w celu uzupełnienia 

listy uczestników. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów warsztatu lub odwołania go bez 

wskazania przyczyny i tym samym zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

uczestników. 

INFORMACJI NA TEMAT WARSZTATU UDZIELA: 

Emilia Wyszkowska 

Dział Animacji Kultury 

tel. 85 744 63 13 

e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl 

mailto:e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl

