
 

 

Regulamin warsztatów: 

 

I Ogólne informacje o finansowaniu warsztatów 

1. Uczestniczenie w Warsztatach o tematyce ssaków morskich dla nauczycieli finansowane jest ze 

środków programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej 

HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej nr 710708 na realizację projektu „Using marine 

mammals for making science education and science careers attractive for young people – 

MARINE MAMMALS”. 

2. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne. 

3. Organizator w ramach Warsztatów nieodpłatnie zapewnia materiały szkoleniowe, certyfikat 

ukończenia warsztatów oraz wyżywienie zgodnie z programem Warsztatów (przerwa kawowa 

+ obiad). 

II Cel warsztatów 

1. Wprowadzenie Uczestników Warsztatów w tematykę związaną z biologią ssaków morskich 

oraz pracami badawczymi prowadzonymi w tych obszarach. 

2. Umożliwienie Uczestnikom Warsztatów nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy o ekologii 

i biologii ssaków morskich, zagrożeniach oraz sposobach ich przeciwdziałania. 

III Obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik jest zobowiązany do regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach. 

2. Uczestnik Warsztatów jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody 

w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia. 

3. Odpowiedzialność za dbanie o swoje potrzeby i bezpieczeństwo leży w gestii Uczestnika 

IV Obowiązki organizatora 

1. Organizator jest zobowiązany do: 

 dołożenia najwyższej staranności w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Warsztatów oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, 

 zapewnienia Uczestnikowi warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy w trakcie trwania Warsztatów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu Warsztatów w 

trakcie i po jego zakończeniu. 

V Zasady naboru  

1. Uczestnikami Warsztatów mogą być nauczyciele z całej Polski, którzy uczą przedmiotów 

przyrodniczych przede wszystkim przyrody i biologii dzieci i młodzież od klasy czwartej 

szkoły podstawowej wzwyż. 

2. Liczba miejsc w Warsztatach jest ograniczona. 

3. Zgłoszenie wysyła się w treści maila na adres rjankowski@wwf.pl podając imię, nazwisko oraz 

reprezentowaną placówkę. 



 

4. O przyjęciu na Warsztaty w danym terminie decyduje: KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

5. Decyzja o przyjęciu Zgłaszającego na Warsztaty podejmowana jest przez Organizatora. 

6. Informacja o przyjęciu na Warsztaty przesyłana jest na adres poczty elektronicznej 

Zgłaszającego na bieżąco, najpóźniej do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. Zgłaszający, po otrzymaniu od Organizatora informacji o przyjęciu na Warsztaty jest 

zobowiązany do potwierdzenia mailem zwrotnym swojego uczestnictwa w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania informacji o przyjęciu na Warsztaty. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie 

będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników Warsztatów. 

8. W momencie wyczerpania liczby miejsc na Warsztatów w danym terminie tworzona jest lista 

rezerwowa w oparciu o kryterium opisane w pkt.8. W razie rezygnacji z Warsztatach któregoś 

z Uczestników, osoba znajdująca się na pierwszym miejscu listy rezerwowej jest powiadamiana 

pocztą elektroniczną o możliwości uczestniczenia w Warsztatach. W razie nie wyrażenia chęci 

uczestniczenia w Warsztatach przez tę osobę, informowana jest następna osoba w kolejności z 

listy rezerwowej. Procedura jest powtarzana do momentu zapełnienia liczby zwolnionych 

miejsc. 

9. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w pełnym wymiarze godzinowym zaplanowanym w 

programie Warsztatów, aby móc uzyskać potwierdzenie odbycia warsztatów. 

10. Certyfikat odbycia warsztatów zostanie przekazany uczestnikowi po ich zakończeniu. 

 

 

Oświadczenie: 

1. Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 922, z późn. zm.) przez Fundację WWF 

Polska w celach związanych z rekrutacją warsztaty dla nauczycieli „Ssaki morskie - nauka i edukacja”, w 

ramach realizacji projektu pn. „Using marine mammals for making science education and science careers 

attractive for young people – MARINE MAMMALS” finansowanego ze środków programu finansowania 

badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej nr 710708. 

Oświadczam, iż wiem o moim prawie wglądu do treści moich danych i prawie ich poprawiania. 

2. Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii lub filmu, 

przez Fundację WWF Polska podczas warsztatów dla nauczycieli z programu „Ssaki morskie - nauka i 

edukacja” w wybranym terminie. Zgoda obejmuje nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć lub filmów za pośrednictwem dowolnego medium 

w celu publikacji w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, 

produkcjach filmowych, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, 

sprawozdaniach. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

każdorazowego wykorzystania fotografii lub filmu z moim wizerunkiem. 

3. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz  
że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

4. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem. 

 

 

………………………………………………………. 

 


