REGULAMIN
Regulamin warsztatów realizowanych w ramach Podlaskiego Forum Kultury
1. Organizatorem warsztatów jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
2. Warsztaty są realizowane w terminie 11, 19, 20, 22, 23, 25 maja 2017 r.
3. Celem warsztatów jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w pracy
edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej
WAŻNE INFORMACJE
1. Udział w warsztatach jest bezpłatny
2. Udział w warsztatach jest jednym z warunków późniejszego przystąpienia do konkursu
regrantingowego
DO KOGO KIEROWANE SĄ WARSZTATY?
1. Warsztaty kierujemy do osób, zajmujących się edukacją kulturową, prowadzących działania
kulturalne, nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury,
pracowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych i innych animatorów kultury i
edukatorów działających w sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego.
2. Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów oraz poczęstunek
(dojazd do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku leży po stronie uczestników
warsztatów).
3. Ze względu na limit miejsc z jednej instytucji, placówki edukacyjno-wychowawczej, organizacji itp.
może zostać przyjęta do udziału w warsztatach tylko jedna osoba.
JAK I KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA CYKL WARSZTATÓW?
1. Cykl obejmuje 6 warsztatów. Tematyka warsztatów, terminy ich realizacji oraz informacje o
osobach prowadzących zawarte są w dodatkowym załączniku. Deklarując chęć udziału w danym
warsztacie uczestnik potwierdza możliwość uczestniczenia w nim we wskazanym terminie.
2. Liczba miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona. Zgłoszenie chęci udziału w warsztacie
równoznaczny jest z obowiązkiem uczestnictwa.
3. Jeden uczestnik może uczestniczyć w maksymalnie 2 warsztatach tematycznych. Prosimy o
wskazanie 2 najbardziej interesujących warsztatów. Uczestnik może zostać zakwalifikowany do
mniejszej liczby warsztatów, o czym zostanie poinformowany.
4. Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza
internetowego stworzonego w tym celu do 8 maja 2017 roku do godz. 24.00
5. W trakcie zgłoszenia za pośrednictwem formularza elektronicznego należy bezwzględnie kierować
się instrukcjami zawartymi w zawartych pytaniach, zwłaszcza w zakresie długości opisów i ilości
wybranych warsztatów.
JAK I KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O PRZYJĘCIU NA WARSZTATY?
1. Powołana komisja oceniająca, złożona z ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową
oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku dokona wyboru
uczestników warsztatów.
2. Komisja oceniająca dokona wyboru uczestników pod kątem:
a) oceny doświadczenia uczestnika

b) terenu prowadzenia działalności animacyjnej i/lub edukacyjnej,
c) zachowania równomiernego udziału przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalnych i
organizacji pozarządowych w poszczególnych modułach warsztatowych
d) zapewnienia różnorodności podmiotów biorących udział w warsztatach,
3. Potwierdzenie przyjęcia na warsztaty zostanie wysłane drogą mailową do dnia 9 maja 2017.
4. Uczestnictwo w warsztacie poświadczamy zaświadczeniem, jednak warunkiem jego otrzymania
jest obecność na całym warsztacie.
5. Jeśli z jakiegoś powodu przyjęty na dany warsztat uczestnik będzie zmuszony zrezygnować z
udziału w nim, bardzo prosimy o informację na ten temat tak byśmy mogli zaprosić na jego miejsce
osobę z listy rezerwowej lub osobę wskazaną jako zastępstwo (np. współpracownika z
instytucji/organizacji).
INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów warsztatów i tym samym zobowiązuje
się do niezwłocznego poinformowania uczestnika.
2. Nadesłane zgłoszenie do udziału w warsztacie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
INFORMACJI NA TEMAT WARSZTATÓW UDZIELA:
Elżbieta Półkośnik
e.polkosnik@woak.bialystok.pl
tel. 85 744-63-13
lub 85 740-37-26

