REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA W SZKOLE NAUK PRAKTYCZNYCH
W ROKU 2018 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
Z DZIAŁANIAMI PROWADZONYMI WE WROCŁAWIU
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania w Szkole Nauk Praktycznych.
2.
Głównymi organizatorem szkoły jest Fundacja Form i Kształtów. Adres strony
internetowej www.szkolanaukpraktycznych.pl
3. Zajęcia będą się odbywały się w we Wrocławiu, konkretne lokalizacje zostaną podane z
minimum tygodniowym wyprzedzeniem, w terminie od 14 kwietnia do 31 sierpnia 2018
roku - według harmonogramu spotkań udostępnionego uczestnikom.
4.
Przedmiotem Zajęć będzie tematyka obejmująca zagadnienia badań społecznych,
działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania
warsztatowego.
5.
Szczegółowy harmonogram Zajęć zostanie podany na etapie rekrutacji Uczestników
oraz zostanie upubliczniony na stronie internetowej. Część terminów zostanie
doprecyzowana podczas trwania projektu wraz z jego Uczestnikami. Organizator zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie z przyczyn od niego niezależnych, o
czym poinformuje niezwłocznie Uczestników.
§ 2 Uczestnicy
1.
Uczestnikami Szkoły mogą być wszyscy studenci kierunków: architektura,
architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, edukacja artystyczna, socjologia,
kulturoznawstwo, fotografia, grafika, intermedia oraz wszelkich innych kierunków
projektowych, technicznych i humanistycznych z uczelni polskich i zagranicznych, a także
absolwenci, wymienionych kierunków, którzy dysponują czasem i chęcią do działania.
2.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

3.
Organizator zobowiązuje się do pokrycia wyłącznie następujących wydatków:
a)
materiały
niezbędne
do
pracy
w
trakcie
trwania
zajęć
b) materiały niezbędne do realizacji projektów
4.
Organizator ma możliwość wystawienia certyfikatu ukończenia szkoły przez
Uczestnika (na podstawie ilości obecności oraz zaangażowania i aktywności)
§ 3 Prawa i obowiązki Uczestnika
1.
Udział w wykładach specjalistycznych i ćwiczeniach przeznaczony jest wyłącznie dla
zakwalifikowanych przez Organizatora uczestników projektu (maksymalnie 20 osób).
Organizator zakłada także utworzenie listy rezerwowej.
2.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się na
stronach www.szkolanaukpraktycznych.pl oraz facebook.com/szkolanaukpraktycznych

3.
Nabór drogą internetową rozpocznie się 19.03.2018 r., formularz będzie dostępny
do 31.03.2018 r. Wyniki naboru ogłoszone zostaną 05.04.2018 r. na stronie projektu oraz
fanpejdżu projektu w serwisie Facebook. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni
drogą mailową.
4.
Uczestnicy są zobligowani do udziału w minimum 80% spotkań wykładowych i
warsztatowych. Nieobecność może być usprawiedliwiona w szczególnych wypadkach przez
wcześniejsze powiadomienie Organizatora.
5. `
Uczestnik
udziela
Organizatorowi
na
czas
nieokreślony
licencji
(wyłącznej/niewyłącznej) do wykorzystywania przez Organizatora projektu, którego jest
autorem/współautorem, a który powstał w trakcie trwania projektu. Wykorzystywanie pracy
ma charakter użytkowy i promocyjny i może nastąpić w obecnym jak i następnych latach.
Projekt w części lub całości może zostać opublikowany na stronach internetowych, portalach
społecznościowych oraz w materiałach drukowanych przez Organizatora oraz Sponsorów,
każdorazowo ze stosowną wzmianką o autorstwie w formie wybranej przez Organizatora.
Uczestnik jednocześnie przekazuje prawo własności egzemplarza utworu sporządzonego we
wszelkich formach utrwalenia powstałego projektu lub jego koncepcji w szczególności
rysunków, szkiców, prezentacji multimedialnych, wizualizacji. Autorskie prawa majątkowe
do powstałego dzieła przechodzą na Organizatora projektu - Fundację Form i Kształtów.
6.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora
wizerunku jego osoby w przypadku jego utrwalenia w trakcie trwania warsztatów w formie
fotografii bądź nagrania wideo, dla celów promocji Szkoły poprzez publikację na stronach
internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych.
7.
Każdy Uczestnik składając swój własnoręczny podpis oświadcza, że zapoznał się z
treścią i akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać jego warunków
podczas swojej bytności w Szkole.

§ 4 Prawa i obowiązki Organizatora
1.
Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom miejsce oraz materiały
wystarczające do wykonania powierzonych Uczestnikom zadań.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników. Całą
odpowiedzialność ponosi sprawca wyrządzonej szkody.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub
zagubione podczas zajęć.
5.
Organizator nie odpowiada za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć,
6.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania zajęć.

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, miejscowość, data)

HARMONOGRAM
Czas trwania projektu 14.04.2018 - 31.08.2018 r.
Szczegółowy harmonogram udostępniony na stronie internetowej:
http://szkolanaukpraktycznych.pl/category/plan/

