REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH, KURSACH I GRUPACH W RAMACH
PROJEKTU “LET IT WORK - działajmy zdrowo!”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest wydany przez realizatorkę projektu “Let It Work - działajmy zdrowo”,
Fundację Culture Shock z siedzibą we Warszawie, przy ul Górnośląskiej 16/2,
zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000368482, NIP: 7010266677 (zwaną dalej:
"Organizatorką").
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które zostały zaproszone do udziału w
warsztatach, kurasch i grupach (dalej: “działaniach”). Każda osoba uczestnicząca w
działaniach zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz bezpłatny charakter działań, warunkiem
rezerwacji miejsca jest podpisanie “Oświadczenia o wzięciu udziału w działaniach”
przesłanego każdej osobie uczestniczącej przed rozpocząciem działania do podpisu.
4. Osoby, które nie podpiszą i nie odeślą podpisanego skanu “Oświadczenia” zostają
wykreślone z listy uczestniczek /ów działania, a na ich miejsce zostanie zaproszona
osoba z listy rezerwowej.
5. W przypadku rezerwacji miejsca na działaniach i niepojawienia się bez podania ważnej
przyczyny, osoba traci możliwość wzięcia udziału w innych działaniach Organizatorki.
6. Do „ważnych” przyczyn niepojawienia się na działaniach, zaliczamy:
- zakażenie wirusem Covid-19, potwierdzone testem wykonanym w przeciągu 10
dni poprzedzających działania;
- przebywanie na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną wirusem
Covid-19;
- chorobę, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;
- chorobę osoby znajdującej się pod opieką osoby uczestniczącej, potwierdzoną
zaświadczeniem lekarskim;
- śmierć bliskiej osoby;
- inne zdarzenie losowe – w tym przypadku sprawa będzie rozpatrywana
indywidualnie.
7. Osoba uczestnicząca w działaniachpowinna zgłosić się na miejsce minimum 10 minut
przed ich rozpoczęciam.
8. W przypadku działań online:
- Organizatorka zobowiązana jest do przesłania linku do wydarzenia na
24godziny przed działaniem.
- Osoba uczestnicząca powinna połączyć się z platformą na której odbywa się
działanie na 10 minut przed jego rozpoczęciem.

9. Osoba uczestnicząca w działaniach, w przypadkach losowych może spóźnić się
maksymalnie 15 minut i wziąć udział w aktywności. Po tym czasie traci możliwość
udziału.
10. Zapisując się na działanie trwające dłużej niż 1 dzień osoba uczestnicząca jest
zobowiązana do wzięcia udziału w całym cyklu działania. W przypadkach losowych
opisanych w pkt. I. 6 jest zobowiązana do jak najwczesniejszego poinformowania
Organizatorki o nieobecności.
II. KRYTERIA NABORU:
1. Warunkiem zapisania się na listę chętnych do udziału w działaniu jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu i/lub w linku
do wydarzenia na innych platformach promujących wydarzenie.
2. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, przy zastrzeżeniu, że działania kierowane są do
podmiotów (fundacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych, kolektywów, oraz ich
działaczek i działaczy) wykonujących pracę na rzecz osób lub grup dyskryminowanych,
zagrożonych wykluczeniem (w szczególności: osoby LGBTQIA+, kobiety, seniorki i
seniorzy, osoby uchodźcze i migrujące, osoby z niepełnosprawnościami), na rzecz
ochrony środowiska naturalnego i klimatu, na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
3. Drugim kryterium jest miejsce zamieszkania – pierwszeństwo otrzymają osoby
mieszkające lub pracują na wsi lub w małej miejscowości.
4. W odpowiedzi na wypełnienie formularza, każda osoba otrzymuje potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia droga mailową.
5. Informacja o wynikach naboru zostanie wysłana drogą mailową w terminie podanym w
ogłoszeniu.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku małej liczby zgłoszeń, Organizatorka zastrzegają sobie prawo do
odwołania i/lub zmiany terminu działań. Osoby uczestniczące otrzymają informację
mailową lub telefoniczną.
2. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia działań. W
przypadku, jeśli taka konieczność zaistnieje, Organizatorka zobowiązują się do
poinformowania uczestników/czek z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania działań bez zgody Organizatorki i
innych uczestników/czek.
4. Uczestnik/czka biorąc udział w działaniu wyraża zgodę na fotografowanie przez
Organizatorkę (lub robienie zrzutów ekranu w przypadku działań online) w trakcie
działań oraz wykorzystania uzyskanego materiału we wszystkich
polach eksploatacji w celach promocyjnych i ewaluacyjnych.

5. Uczestnik/czka działańmoże nie wyrazić zgody na wykorzystanie swojego wizerunku
na potrzeby promocji i ewaluacji w przypadku publikacji zdjęć z działań przez
Organizatorkę. Brak zgody musi jednak zostać zgłoszony najpóźniej w pierwszym dniu
działania. Gwarancją ni wykorzystania wizerunku danej osoby jest informacja mailowa,
przesłana do Organizatorki najpóźniej w pierwszym dniu działania.
6. Organizatorka zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych
oraz przestrzegania rozporządzeń dotyczących organizacji tego typu aktywności w
czasie pandemii wirusa Covid-19.
7. Osoby uczestniczące zobowiązują się do przestrzegania zasad wymogów sanitarnych
obowiązujących w czasie trwania działań.
8. Osoby uczestniczące zobowiązują się do podpisania oświadczeń o stanie zdrowia w
dniu uczestnictwa w działaniach stacjonarnych.
9. Osoby uczestniczące zobowiązują się wypełnić ankiety ewaluacyjne, potrzebne do
Organizatorkom do prowadzenia badań, na potrzeby rozliczenia dotacji, która pokrywa
koszty organizacji działań. Ankiety zostaną przesłane drogą mailową.

