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REGULAMIN 

warsztatów graficznych „Plakat! Akcja! Reakcja!” 

w ramach programu  „Sztuka Wyboru” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w warsztatach graficznych pn. „Plakat! Akcja! Reakcja!” 

(zwanych dalej „Warsztatami”). Warsztaty są organizowane w ramach IX edycji programu „Sztuka Wyboru”. 

2. Organizatorami warsztatów są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą  

w Toruniu 87-100, przy Pl. Teatralnym 2, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy z siedzibą 

w Bydgoszczy 85-090, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 7 oraz Fundacja Tumult z siedzibą w Toruniu 87-

100, przy Rynek Nowomiejski 28 (zwani  dalej „Organizatorami”). 

3. Celem Warsztatów jest zaangażowanie pedagogów ze szkół o profilu artystycznym oraz pedagogów  

z placówek kulturalno – oświatowych w realizację programu „Sztuka Wyboru” oraz zapoznanie z warunkami 

konkursu „Plakat! Akcja! Reakcja!”. 

4. Warsztaty są autorskimi spotkaniami z uznanymi artystami celem wymiany doświadczeń i rozwoju warsztatu 

twórczego. Warsztaty mają charakter praktyczny. Dodatkowo zawierają szkolenie z zakresu kształtowania 

kompetencji społecznych uczniów oraz elementy profilaktyki uzależnień. 

5. Warsztaty mają charakter regionalny (województwo kujawsko-pomorskie). 

 

§ 2 
Uczestnicy 

 
1. Uczestnikami Warsztatów mogą być pedagodzy ze szkół ponadpodstawowych o profilu artystycznym oraz  

z placówek kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia artystyczne z województwa kujawsko-pomorskiego.  

2. Uczestnicy powinni posiadać udokumentowane wykształcenie w zakresie kierunków związanych ze sztukami 

plastycznymi i prowadzić aktywną działalność dydaktyczną w tym zakresie. 

3. Warsztaty przeznaczone są dla  maksymalnie 20 uczestników. 

 

§ 3 
Zgłoszenia 
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1. Osoby zainteresowane udziałem w Warsztatach zobowiązane są do dostarczenia Organizatorom: 

Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Oświadczenia 

uczestnika Warsztatów stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Podpisane dokumenty wymienione w §3 ust. 1 należy przesłać w formie skanu do 15 lipca 2022 r. na  adres: 

paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl wpisując w temacie wiadomości: „Sztuka wyboru - warsztaty”. 

 

§ 4 
Warsztaty 

 
1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na Warsztaty do dnia 20 sierpnia 2022 r. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie. 

2. Uczestnicy powinni dysponować podczas Warsztatów własnymi materiałami plastycznymi i/lub 

urządzeniami technicznymi umożliwiającymi realizację własnego projektu plakatu. Organizator  

w miarę możliwości zapewni dodatkowe materiały zgodne z preferencjami wykładowcy. 

3. Organizatorzy Warsztatów zapewnią uczestnikom nocleg oraz wyżywienie. Koszty dojazdu na Warsztaty 

pokrywają uczestnicy.  

4. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na Warsztatach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

pociągnięcia uczestnika do odpowiedzialności finansowej związanej z kosztami organizacyjnymi. 

5. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w całym planie warsztatowym oraz włączenie się w program 

„Sztuka Wyboru” w ramach własnej działalności dydaktycznej, w szczególności poprzez realizację 

konkursu „Plakat! Akcja! Reakcja!”. 

 

§ 5 
Terminy 

 
1. Harmonogram: 

1) dostarczenie przez uczestników Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami, 
o których mowa w § 3 ust. 1 –  do  15 lipca 2022 r. 

a) informacja o zakwalifikowaniu się na Warsztaty zostanie przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub/i telefonicznie – do 20 sierpnia 2022 r.,  

b) udział w warsztatach w terminie: 8 – 9 września 2022 r., 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ww. terminów. 

 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy warsztatów, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub zgłoszą nieprawdziwe dane zostaną  zdyskwalifikowani.  

2. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorom.  
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3. Organizatorzy mogą dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania 
ich na stronie internetowej projektu (www.sztukawyboru.pl). 

4. Organizatorzy zastrzegają, że nie zwracają nadesłanych zgłoszeń.  

5. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie 
z odpowiedzialności Organizatorów z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby 
powstać na skutek uczestnictwa w warsztatach. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub unieważnienia warsztatów bez podania przyczyny. 
Udział w warsztatach łączy się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na  
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe uczestników Warsztatów będą wykorzystywane wyłącznie w 
celu kontaktów organizacyjnych. 

http://www.sztukawyboru.pl/

