REGULAMIN PROGRAMU
„Przez współczesność do historii - warsztaty historyczne prof. Bronisława Geremka”
1.

Program „Przez współczesność do historii - warsztaty historyczne prof. Bronisława Geremka”
realizowany jest przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka” z siedzibą w Warszawie
00-538, przy ul. Wilczej 9 a/ 7 i współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawa w ramach konkursu
„Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo”.

2.

Opracowanie warunków i kryteriów kwalifikowania uczniów do programów należy do Komisji
Programowej, która składa się z osoby prowadzącej zajęcia warsztatowe oraz pracowników Fundacji
Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

3.

Decyzje o zakwalifikowaniu do programu podejmowane są na podstawie wypełnionych Kwestionariuszy
oraz, ewentualnie, rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami rekrutacji.

4.

5.

Aby zakwalifikować się do udziału w programie kandydat/ka musi w terminie przedstawić:

ü

Wypełniony kwestionariusz

ü

Oświadczenie rodziców, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w programie

ü

Wypełnioną Klauzulę Informacyjną

Termin składania dokumentów mija 30 października 2020 r. Dokumenty należy przesłać mailem
(wersja zeskanowana z ręcznym podpisem).

6.

Wyniki rekrutacji do programu podane będą na stronie www.geremek.pl.

7.

Decyzje Komisji Programowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8.

Wszystkie zajęcia objęte programem będą się odbywały online.

9.

Obowiązkiem uczestników jest przygotowywanie się do zajęć, aktywne uczestnictwo i
opracowywanie materiałów zgodnie z poleceniem prowadzącego zajęcia.

10. Ewentualna nieobecność na zajęciach (max. 2 w cyklu) musi być usprawiedliwiona ważnymi przyczynami,
co podlega ocenie Komisji Programowej, mającej prawo wykluczyć uczestnika z programu w przypadku
nieuczestniczenia w zajęciach lub powtarzającego się nieprzygotowania.
11. Po zakończeniu programu uczestnicy zobowiązują się do wypełnienia ankiety, której celem będzie
ocena programu.
12. Uczestnicy programów „Przez współczesność do historii – warsztaty historyczne im. prof. Bronisława
Geremka” swoją postawą i zachowaniem zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standardów
kultury osobistej oraz dostosowania się do poleceń opiekunów i wykładowców w czasie wszystkich zajęć
organizowanych w czasie programu, jak również niesienia dobrego przykładu dla swoich rówieśników.
13. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………….
Podpis uczestnika warsztatów
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fundacja@geremek.pl; www.geremek.pl

