
 

 

Regulamin uczestnictwa w Kursie na relacje. 

 
I. ORGANIZATOR I CEL 

1. Organizatorem Kursu na relacje (dalej: kurs)  jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy 
“STOP-KLATKA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ładnej 23 (dalej: Organizator). 

2. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna 
online”. Projekt realizowany jest dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. 

3. Ideą Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej on-line jest : 
a. wprowadzanie skutecznej i sprawdzonej metody dramy stosowanej do nauki 

reagowania na dyskryminację i łamanie praw człowieka wśród dzieci 
i młodzieży, 

b. oraz sieciowanie i wspieranie nauczycieli/ek i edukatorów/ek pracujących 
w Polsce w tym obszarze. 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE. 

1. Aby zgłosić chęć udziału w kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie: http://stop-klatka.org.pl/zgloszenie-do-kursu-na-relacje/  

2. Odbędą się 4 edycje kursu. W każdej edycji weźmie udział 30 osób.  
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poinformowane o tym drogą 

elektroniczną. Terminy przekazywania informacji o wynikach rekrutacji do każdej 
edycji zostaną zamieszczone na stronie http://stop-klatka.org.pl/kurs-na-relacje-5-
krokow-do-rownosci-i-zaangazowania-w-grupie-dzieci-i-mlodziezy/  

4. Po przesłaniu skanów podpisanych dokumentów: deklaracja udziału w projekcie, oraz 
zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1) zostanie zakończona 
procedura rekrutacyjna i osoby uczestniczące otrzymają link za pomocą którego będą 
logować się do udziału w kursie oraz dostęp do aplikacji Google Classroom, w której 
będą zamieszczane wszystkie materiały z kursu.  

5. Udział w kursie jest w 100% dofinansowany dzięki dotacji programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE I PRZEBIEG SPOTKAŃ. 

1. Udział w kursie będzie możliwy tylko i wyłącznie przez osoby, które zakwalifikowały 
się do udziału. 

2. Zabronione jest udostępnianie linku do logowania się do udziału w kursie osobom 
trzecim. 



 

 

3. Do udziału w kursie online będzie potrzebne wybrane urządzenie ze sprawnymi 
głośnikami/słuchawkami, mikrofonem i kamerą (komputer PC lub laptop, tablet lub 
smartfon), sieć Internet oraz aplikacja Zoom (zalecamy aktualizację tak, by korzystać 
z najnowszej wersji aplikacji - co zapewnia bezpieczeństwo połączenia oraz więcej 
funkcjonalności – Download Center - Zoom). 

4. Przebieg kursu obejmuje w szczególności: 
a. transmisję przebiegu danego spotkania online w czasie rzeczywistym; 
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Osoby 

Uczestniczące za pomocą czatu, kamery i mikrofonu będą komunikować się 
z Trenerkami; 

c. udostępnianie Osobom Uczestniczącym materiałów związanych ze 
Spotkaniami online. 

5. Spotkania online mogą być rejestrowane, a fragmenty nagrania mogą być 
udostępniane w serwisie YouTube (w kanałach należących do Organizatora), na 
stronach należących do Organizatora i w mediach społecznościowych Organizatora. 
Organizator będzie każdorazowo informował, jeśli dane Spotkanie online lub dany 
cykl Spotkań online będzie rejestrowany, a jego nagrania będą udostępniane. 

6. Osoba Uczestnicząca zobowiązuje się do udziału w kursie, stosując się do 
obowiązujących w Polsce norm, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, 
dobrych obyczajów oraz Regulaminu. 

7. Zakazane jest rozpowszechnianie podczas kursu treści, które: 
a. są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie treści, które są sprzeczne 
z dobrymi obyczajami, z zasadami współżycia społecznego, przedstawiają 
drastyczne sceny, zawierają wulgaryzmy, groźby lub są obraźliwe dla innej 
osoby lub podmiotu, a także są związane z fanatyzmem, rasizmem, 
nienawiścią, dyskryminacją; 

b. naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej tych 
osób, prawa autorskie, w tym zakazane jest nieautoryzowane kopiowanie 
i wysyłanie zdjęć, logotypów, oprogramowania, artykułów, utworów 
muzycznych i filmów. 

8. Niedozwolone są praktyki zmierzające do zakłócenia prawidłowego przebiegu kursu. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji czatu i wypowiedzi podczas kursu. 
10. Nieprzestrzeganie zasad (w tym zwłaszcza zasad, o których mowa w pkt. 6-8) może 

skutkować usunięciem Osoby Uczestniczącej z kursu i niewpuszczeniem danej Osoby 
Uczestniczącej na kolejne spotkania. 
 
 
 
 



 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Osoby Uczestniczące w kursie zgadzają się na wykorzystanie danych osobowych 
podanych w Formularzu, oraz tych przekazywanych w trakcie przebiegu Spotkania 
online przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA”. 

2. Osoby Uczestniczące przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe będą 
przetwarzane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” z siedzibą przy 
ul. Ładnej 23 w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. Dramowa Akademia 
Antydyskryminacyjna realizowanego dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele - 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.  

3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie 
się odbywało przez okres związany z czasem trwania projektu i czynnościami 
sprawozdawczymi.  

4. Osobom uczestniczącym przysługuje prawo dostępu do ich danych, ich sprostowania, 
usunięcia, żądania zaprzestania i ograniczenia ich przetwarzania. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu 
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Osób 
Uczestniczących w kursie ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. 

 
  



 

 

Załącznik nr 1 
Deklaracja uczestnictwa w Kursie na relacje. 

realizowanego przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” 
 

Imię i nazwisko:…...……..……..………………………………………………..……..……..……………………………………..……..… 
 
Deklaruję uczestnictwo w 30-godzinnym kursie e-learningowym (24h pracy on-line live i 6h pracy 
własnej) pn. Kurs na relacje i zobowiązuje się do: 

o uczestniczenia w wszystkich spotkaniach zgodnie z harmonogramem: 
Warsztat Data 

I warsztat 
Warsztat integracyjno-relacyjny 

 

II warsztat 
STATUS 

 

III warsztat 
PEWNOŚĆ 

 

IV warsztat 
AUTONOMIA 

 

V warsztat  
PRZYNALEŻNOŚĆ 

 

VI warsztat 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 

 

VII warsztat 
Podsumowanie                                                          

 
o wzięcia udział w min. jednym spotkaniu konsultacyjnym dot. wprowadzania perspektywy 

praw człowieka w wewnętrznych zasadach i dokumentach mojej organizacji/grupy z którą 
pracuję; 

o zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w Kursie na relacje, dostępnego na 
stronie  http://stop-klatka.org.pl/regulamin-uczestnictwa-w-kursie-na-relacje/. 

2. Osobami kontaktowymi z ramienia Stowarzyszenia są: 
- trenerka: ………………………………………………………………………….. 
- koordynatorka projektu: Kamilla Gryszel, adres e-mail: k.gryszel@stop-klatka.pl, tel. 507-953-092. 

…………………………     ……..…………………………………….. 
Data       Podpis uczestnika/uczestniczki 
  
  
  



 

 

Imię i nazwisko:….…..……..……..……..……..……………………………………..……..…….. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie 
Praktyków Dramy “STOP-KLATKA” z siedzibą przy ul. Ładnej 23 w Warszawie, w celu realizacji 
projektu pn. „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna on-line”, realizowanego dzięki dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. 
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywało przez okres 
związany z czasem trwania projektu i czynnościami sprawozdawczymi. Jestem świadom(a), że 
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania 
i ograniczenia ich przetwarzania. 
 
………………………..  ………………………………………………… 
Data     Podpis 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach  i nagraniach 
wykonanych podczas realizacji projektu pn. „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna on-line”, 
realizowanego dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z 
Funduszy EOG, w celach promujących działalność Stowarzyszenia Praktyków Dramy “STOP – KLATKA” 
z siedzibą przy ul. Ładnej 23 w Warszawie, przez ich: publikację na stronie internetowej Organizacji, 
za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne, 
wykorzystywania w publikacjach drukowanych i elektronicznych, wykorzystania w materiałach 
promujących rekrutację do podobnych działań. 
 
………………............  ………………………………………………………. 
Data     Podpis 
 
 

 
 


