Regulamin uczestnictwa
w wizycie studyjnej
(zwany dalej „Regulaminem”)

§1
[Zakres przedmiotowy Regulaminu]
1. Niniejszy Regulamin dotyczy umożliwienia uczestnictwa w
wyjeździe związanym z wizytą studyjną w Poznaniu, zwanej dalej
„Wizytą studyjną”.
2. Wizyta studyjna trwa dwa dni robocze i realizowana jest zgodnie
z planem konferencji podanym na stronie
www.inkubatorkultury.szczecin.pl
3. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad udziału i
zobowiązań uczestników Wizyty studyjnej.
§2
[Cel w izyty studyjnej]
1. Celem Wizyty studyjnej jest:
a) Integracja szczecińskiego środowiska NGO-sów i inicjatyw
obywatelskich oraz umożliwienie spotkania.
b) Umożliwienie podniesienia kompetencji w zakresie marketingu
w kulturze podczas Wizyty studyjnej.
c) Umożliwienie i wsparcie nawiązania kontaktów par tnerskich z
organizacjami
pozarządowymi/inicjatywami
obywatelskimi
spoza Szczecina.
2. Wizyta studyjna odbywa się w ramach projektu „Prowadzenie
Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.
3. Szczeciński Inkubator Kultury nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
uczestnictwa w wizycie i wszelkich następstw nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych w trakcie Wizyty studyjnej.
4. Dodatkowych informacji na temat Wizyty studyjnej udziela Hanna
Wysocka. Kontakt: hwysocka@mediadizajn.pl
lub tel. 91 424 04 64.

§3
[Uczestnik]
1. Uczestnikiem Wizyty studyjnej może
szczecińskiej organizacji pozarządowej,
inicjatywy obywatelskiej, animator kultury.

być przedstawiciel
grupy nieformalnej,

2. Uczestnikiem Wizyty studyjnej staje się osoba,która przejdzie
pozytywnie proces rekrutacyjny.
3. Z uwagi na warunki projektu do udziału w Wizycie studyjnej
zostanie zakwalifikowanych pięciu Uczestników.
§4
[Zgłoszenie i zakwalifikowanie do udziału w Wizycie studyjnej]
1. Osoba ubiegająca się o udział w Wizycie studyjne zobowiązana
jest złożyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy w terminie
podanym
na
stronie
internetowej:
www.inkubatorkultury.szczecin.pl.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej:
www.inkubatorkultury.szczecin.pl.
3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na
adres hwysocka@mediadizajn.pl lub złożyć w biurze
Szczecińskiego Inkubatora Kultury do dnia podanego na stronie
internetowej www.inkubatorkultury.szczecin.pl.
4. Formularz zgłoszeniowy niekompletny lub złożony po terminie nie
będzie rozpatrywany.
5. W procesie rekrutacyjnym w pierwszej kolejności brane będą
osoby, które wykażą wcześniejszą współpracę ze Szczecińskim
Inkubatorem Kultury.
6. Ostateczną decyzję dotyczącą wyłonienia Uczestnika Wizyty
studyjnej podejmuje Szczeciński Inkubator Kultury. Decyzja
podejmowana jest przez dwuosobową Komisję Rekrutacyjną,
powołaną przez Szczeciński Inkubator Kultury. Decyzja
podejmowana jest na podstawie przesłanego formularza

zgłoszeniowego.
odwoławczego.
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przewidziano

trybu

7. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brane będą takie
elementy zawarte w formularzu zgłoszeniowym jak:
a) Doświadczenie Uczestnika w ciągu ostatnich 6 miesięcy
w realizacji działań animacyjnych / kulturalnych / artystycznych /
edukacyjnych.
b) Plany Uczestnika w zakresie realiz
acji działań animacyjnych /
kulturalnych / artystycznych / edukacyjnych na najbliższe
6 miesięcy.
c) Plany Uczestnika związane ze wspólnymi działaniami
z organizacjami pozarządowymi / grupami nieformalnymi/
inicjatywami obywatelskimi spoza Szczecina.
d) Konkretność planu spotkań z organizacjami pozarządowymi /
grupami nieformalnymi / inicjatywami obywatelskimi spoza
Szczecina (minimum: określenie podmiotów w formularzu
zgłoszeniowym).
8. Szczeciński Inkubator nie ponosi odpowiedzialności za podanie
przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich.
9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Szczeciński Inkubator Kultury
zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych kryteriów,
według których dokonana zostanie kwalifikacja Uczestników.
10. Osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy, zostaną
poinformowane
o
wynikach
rekrutacji
e -mailem
lub
telefonicznie w terminie wskazanym na stronie internetowej:
www.inkubatorkultury.szczecin.pl.
11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całej Wizycie
studyjnej, tj. w zaplanowanych przez Szczeciński Inkubator Kultury
warsztatach i spotkaniach.
§5
[Koszty udziału]
1. Udział Uczestnika w Wizycie studyjnej jest bezpłatny.
2. Szczeciński Inkubator Kultury zapewni Uczestnikowi
we wskazanym przez Szczeciński Inkubator Kultury hotelu
w terminie Wizyty studyjnej.
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3. Szczeciński Inkubator Kultury płaci Uczestnikowi koszty dojazdu
trasie Szczecin Główny – Poznań Główny oraz Poznań Główny Szczecin Główny (PKP, klasa 2.) w terminie Wizyty studyjnej.
4. Szczeciński Inkubator Kultury nie zapewnia Uczestnikowi
wyżywienia w trakcie Wizyty studyjnej oraz nie zwraca
dodatkowych kosztów poniesionych przez Uczestnika w celu
wzięcia udziału w Wizycie studyjnej (np. takich jak: bilety
komunikacji miejskiej).
§6
[Zobowiązania Uczestnika]
1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na:
a) Przetwarzanie da nych osobowych na potrzeby procesu
rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości.
b) Wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zdjęcia oraz nagrania
audio i video na potrzeby promocji i sprawozdawczości.
2. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Szczecińskiego
Inkubatora
Kultury
drogą
e-mailową
hwysocka@mediadizajn.pl
o braku możliwości udziału w
Wizycie studyjnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną
wizytą studyjną.
3. Szczeciński Inkubator Kultury ma prawo ubiegać się
od Uczestnika zwrotu kosztów uczestnictwa w Wizycie studyjnej,
jeżeli Uczestnik nie weźmie u d z i a ł u w Wizycie studyjnej i nie zgłosi
swojej nieobecności w terminie podanym w § 6 p. 3
5. Wysokość zwrotu zostanie ustalona przez Szczeciński Inkubator
Kultury indywidualnie, w odniesieniu do każdego Uczestnika
projektu, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących
udziału w Wizycie studyjnej.
6. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia relacji (w formie np. takiej
jak: artykuł, relacja fotograficzna z komentarzem do zdjęć) z Wizyty
studyjnej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Wizyty
studyjnej.
7. Szczeciński Inkubator Kultury ma prawo ubiegać się
od Uczestnika zwrotu kosztów uczestnictwa w Wizycie studyjnej,
jeżeli Uczestnik nie przedstawi relacji w określonym czasie.

8. Uczestnik biorąc udział w Wizycie studyjnej zgadza się
na wy korzystanie wizerunku oraz przygotowanej relacji z Wizyty
studyjnej w materiałach promocyjnych i podsumowujących
(drukowanych, elektronicznych oraz video) wyłącznie na użytek
Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Odnosi się to do wielokrotnego
(nieograniczone go ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania
z w/w wizerunku oraz relacji na wszystkich znanych polach
eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku
audiowizualnym,
wyświetlanie,
publiczne
odtwarzanie,
wprowadzanie do pamięci k omputera i do sieci multimedialnej,
wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalu
społecznościowym Facebook.
9. Uczestnik Wizyty studyjnej zobowiązany jest do przestrzegania
Regulaminu.
10. Uczestnikowi wizyty studyjnej zobowiązany jest we własnym
zakresie wykupić na czas podróży i pobytu ubezpieczenia NNW.
Skutki niewypełnienia tego obowiązku obciążają Uczestnika Wizyty
studyjnej.

§7
[Uwagi końcowe]
1. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu
sprawuje Szczeciński Inkubator Kultury i do niego należy składać
wszelkie uwagi i wnioski.

