REGULAMIN PROJEKTU MOST

I. ORGANIZATOR PROJEKTU
1.

Organizatorem Projektu MOST dla warszawskiej młodzieży (zwanym dalej „Projektem”) jest Fundacja
Atalaya, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolnośd 5/17, 01-018 w Warszawie, posiadająca biuro przy ul.
Wolskiej 66/39, kod pocztowy 01-134, KRS 0000525808(zwana dalej „Organizatorem”).

2.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz innych sponsorów.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
1.

Projekt składa się z 9 warsztatów, podzielonych na 3 filary tematyczne i gry miejskiej odbywających się w
terminach: 07.04.2018, 08.04.2018, 18.04.2018, 21.04.2018, 19.05.2018, 20.05.2018, 09.06.2018,
16.06.2018. Warsztaty odbędą się w przestrzeni miejskiej Warszawy, siedzibie Organizatora, Centrum
Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara oraz restauracja MIEJSCE, Port Czerniakowski.

2.

Warsztaty poprowadzą trenerzy doświadczeni w swoich dziedzinach rozwojowych, sportowych lub
artystycznych.

III. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH
1.

Uczestnikami Projektu mogą byd osoby w wieku 14-17 lat.

2.

Udział w Projekcie jest bezpłatny dla Uczestników.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w
projekcie, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do dn. 10.03.2018.

4.

Jedna osoba może zapisad się na dokładnie trzy warsztaty, każdy z innego filaru.

5.

Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w trzech warsztatach oraz grze miejskiej.

6.

Uczestnik ma prawo wyboru preferowanych warsztatów. Organizator dołoży wszelkich starao, aby zapisad
Uczestnika na wybrane warsztaty, jednak nie gwarantuje mu tego. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeo może
mu zostad przypisany inny z danego filaru.

7.

Rezygnacja Uczestnika z Projektu może nastąpid najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatu, o czym
Uczestnik powinien poinformowad Organizatora mailowo na adres most@atalaya.pl.

8.

Uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Projekcie, jeśli weźmie udział w trzech
warsztatach oraz grze miejskiej.

9.

Ilośd miejsc jest ograniczona. W każdym z warsztatów udział może wziąd nie więcej niż 18 osób.

10. Organizator nie zapewnia posiłków w trakcie warsztatów.
11. W przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeostwa przez dziecko, może ono zostad pozbawione
możliwości dalszego udziału w projekcie.
IV. REJESTRACJA DO PROJEKTU
1.

Rejestracja do Projektu jest dwuetapowa

- dokonuje się jej za pośrednictwem platformy

www.most.evenea.pl oraz formularza z wyborem warsztatów wysłanego na podany przez Uczestnika adres
e-mail.
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2.

Potwierdzenie wstępnej rejestracji Uczestnik otrzyma bezpośrednio po wypełnieniu formularzy. Ostateczne
potwierdzenie wyboru warsztatów uczestnik otrzyma drogą mailową po maksymalnie 7 dniach od
wypełnienia drugiego formularza.

V. WARUNKI OGÓLNE
1.

Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i udostępnienia ich w celu
przeprowadzenia Projektu, w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem.

2.

Uczestnik Projektu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach zrobionych w trakcie
warsztatów i publikowanych później przez Organizatora na jego stronie internetowej i Fanpage’u.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas Projektu.

4.

Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do naprawienia, bądź pokrycia kosztów naprawy szkód
wyrządzonych przez ich dziecko.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas
Projektu.

6.

Uczestnicy są zobowiązani przestrzegad zasad bezpieczeostwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących w
miejscach odbywania się warsztatów.

7.

Uczestnik zgłaszający się na Warsztat wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.

VI. KONTAKT
1.

Wszelkie pytania prosimy kierowad na adres e-mail: most@atalaya.pl

VII. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych
zdarzeo mających wpływ na organizację Projektu. Wszystkie ewentualne zmiany w regulaminie zostaną
odpowiednio wcześniej ogłoszone Uczestnikom.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Zarząd Fundacji Atalaya
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ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGODA OPIEKUNA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
Projekt MOST jest inicjatywą kierowaną do młodych Warszawiaków, w wieku 14-17 lat, którzy chcą rozwijad
swoje umiejętności i pasje oraz łączyd je z Warszawą. To cykl warsztatów, podczas których stawiamy na rozwój
kreatywności, umiejętności współpracy i komunikacji opartej na empatii. Chcemy poprzez sztukę, kulturę i
sport rozwijad kompetencje młodzieży.
Organizatorem Projektu MOST jest Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39, 01-134 Warszawa, NIP: 527-272-16-21,
KRS 0000525808.Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Paostwa dziecko weźmie udział w 3 warsztatach – po jednym z filarów:
Rozwoju, Sztuki i Sportu oraz Grze Miejskiej. Od niego/niej zależy, które wybiorą. Poniżej terminy oraz
tematyka poszczególnych warsztatów.
Ze względu na to, że Paostwa dziecko jest niepełnoletnie potrzebujemy Paostwa zgody na jego/jej udział w
Projekcie. Dołożymy wszelkich starao, by Paostwa dziecko było bezpieczne i wyniosło jak najwięcej z
warsztatów. W przypadku jakichkolwiek pytao lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu: most@atalaya.pl
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ………………………….…………………………………..
w Projekcie MOST organizowanym przez Fundację Atalaya.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach zrobionych w trakcie warsztatów i
publikowanych później przez Organizatora na jego stronie internetowej i Fanpage’u. Jestem świadomy/a, że
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez moje dziecko podczas Projektu oraz za
rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Projektu. Zobowiązuję się do naprawienia, bądź
pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez moje dziecko. Jednocześnie informuję, że
zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu i akceptuję go.
……………………………………………………………………….
czytelny podpis opiekuna

Warsztaty:
FILAR ROZWOJU
EMOLIDER- 7 kwietnia 2018 (sobota), siedziba Fundacja Atalaya ul. Wolska 66/39.Warsztat poprowadzą trenerki Yestem Ewa Cieniak, Agata Lamparska
HOMO VARSOVIENSIS - 8 kwietnia 2018 (niedziela/przedpołudnie), siedziba Fundacja Atalaya ul. Wolska 66/39.Warsztat
poprowadzą trenerki Yestem - Ewa Cieniak, Agata Lamparska
CHANGE ZONE- 8 kwietnia 2018 (niedziela/popołudnie), siedziba Fundacja Atalaya ul. Wolska 66/39.Warsztat poprowadzą
trenerki Yestem - Ewa Cieniak, Agata Lamparska
FILAR SZTUKI
IMPRO- 18 kwietnia (środa popołudnie), restauracja MIEJSCE, Port Czerniakowski. Warsztat poprowadzi improwizator,
Piotr Baraoski oraz Ewa Cieniak.
MULTIMEDIA - 21 kwietnia 2018 (sobota), Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara. We współpracy z TV
Młodzieżowa.Warsztat poprowadzi Anna Brzezioska, reżyserka i animatorka kultury oraz Agata Lamparska.
STREET-ART- 21 kwietnia 2018 (sobota), przestrzeo miejska Warszawy. Warsztat poprowadzi Igor Rudzioski oraz Ewa Cieniak.
FILAR SPORTU
WORK-OUT / WORK-IN - 19 maja (sobota), przestrzeo miejska Warszawy. Warsztat poprowadzi Tomasz Kuba Kaozoraz
Agata Lamparska.
KAJAK COACHING - 20 maja 2018 (niedziela), Wisła / Port Czerniakowski. Warsztat poprowadzą instruktorzy kajakarstwa z
KIM (Kajaki i Młodzież) oraz Ewa Cieniak.
PANORAMAYOGA- 9 czerwca 2018 (sobota), tereny zielone po obu stronach Wisły, okolice pomnika Syrenki, Mostu
Świętokrzyskiego, Centrum Nauki Kopernik.Warsztat poprowadzi Kamila Karpioska oraz Agata Lamparska.
GRA MIEJSKA
16 czerwca 2018 (sobota), prawy i lewy brzeg Wisły, Most Świętokrzyski i jego okolice.
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