
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Pozytywna dyscyplina w domu – warsztaty dla rodziców

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w warsztatach realizowanych w ramach 
projektu „Pozytywna dyscyplina w domu – warsztaty dla rodziców”.
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a. Uczestniku warsztatów to rozumie się przez to osobę (rodzica/opiekuna), która wypełniła 
formularz rekrutacyjny zmieszczony na stronie internetowej www.tutajteraz.org zakładka działania 
lub pozyskany od przedstawiciela Partnera oraz otrzymała informację o zakwalifikowaniu na 
warsztaty.
b. Organizatorze szkoleń to rozumie się przez to stowarzyszenie tutajteraz
c. Partnerze to rozumie się przez to szkołę, w której odbywają się warsztaty: Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Siedlcach, Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach, Społeczna Szkoła Podstawowa STO w 
Siedlcach. W wymienionych szkołach informacje można uzyskać u pedagogów szkolnych lub 
dyrektora placówki.
4. Zakres i tematyka warsztatów dostępne są na stronie internetowej projektu oraz u przedstawicieli 
Partnerów.

Rozdział II 
Rekrutacja i uczestnictwo 
§1 Przyjmowanie zgłoszeń 

1. Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na 
stronie organizatora lub uzyskanym od przedstawiciela Partnera.
2. O udział w warsztatach dla rodziców mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani 
rodzice/opiekunowie mieszkający w Siedlcach/których dzieci uczęszczają do szkół w Siedlcach.
4. Do uczestnictwa w warsztatach zakwalifikowanych zostanie łącznie 36 osób. O udziale w 
szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonywać: Rodzice i opiekunowie, 
których dzieci uczęszczają do partnerskich szkół do osób wyznaczonych w tych szkołach. Pozostali 
zainteresowani rodzice/opiekunowie do organizatora (drogą mailową 
stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com lub telefoniczną 608 657 713)
6. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniach otrzymają informację potwierdzającą ich 
udział w projekcje oraz zostaną poproszone o podpisanie Umowy uczestnictwa.
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

§2 Uczestnictwo w warsztatach 
1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przekazanie Organizatorowi karty zgłoszeniowej 
wraz z załączonymi zgodami oraz podpisanie Umowy uczestnictwa.
2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.
3. Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach obejmujących 
wszystkie sesje warsztatowe przewidziane dla danej grupy zgodnie z harmonogramem 
zamieszczonym na stronie www.tutajteraz.org.
4. Łączna ilość spotkań to: wykład inauguracyjny oraz 6 spotkań warsztatowych każde trwające 
3 godziny odbywające się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie organizatora.
5. Uczestnik potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście 
obecności.
6. Uczestnik warsztatów może opuścić najwyżej 1 spotkanie warsztatowe.
7. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany wypełnić ankiety ewaluacyjne.
8. Komunikacja z Uczestnikami warsztatów odbywać się będzie za pośrednictwem strony 
internetowej projektu, drogą mailową oraz poprzez kontakt telefoniczny.

http://www.tutajteraz.org/
mailto:stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com


§3 Rezygnacja z udziału w warsztatach
1. Uczestnik może zgłosić rezygnację z udziału w warsztatach.
2. Rezygnacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej.
3. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach, bez złożenia wcześniejszej rezygnacji, 
Uczestnik jest zobowiązany pokryć opłatę w wysokości 600,00 zł.
4. Przepis w pkt. 3 nie ma zastosowania, gdy rezygnacja z udziału w warsztatów lub nieobecność 
wynikają z przyczyn natury zdrowotnej lub innej ważnej przyczyny a rezygnacja ostała złożona z 
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zbliżającym się terminem warsztatów.
7. Na miejsce Uczestnika rezygnującego z warsztatów zostanie zakwalifikowana osoba z listy 
rezerwowej.

§4 Odpłatność za warsztaty
1. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
2. Warsztaty są finansowane ze środków z budżetu Miasta Siedlce.


