REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
z cyklu Młodzieżowa Akademia Umiejętności
17 listopada 2018 r.
Kompleks Nowe Gliwice, Budynek 4 - Maszynownia
Gliwice

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu z zakresu rozwoju kompetencji liderów młodzieżowych,
niezbędnych do aktywnego udziału w życiu publicznym z cyklu Młodzieżowa Akademia
Umiejętności
1. Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2018 r., w siedzibie Kompleksu Nowe Gliwice
przy ul. Bojkowskiej 37, Budynek 4 - Maszynownia. Realizowane jest w ramach
przyjętego przez Zarząd Województwa „Programu dla młodych”.
2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Kompleksu
Nowe Gliwice, którego uzupełnieniem jest niniejszy Regulamin.
3. Organizator zapewnia 15 miejsc dla uczestników szkolenia.
4. Informacja o szkoleniu ogłaszana jest na stronie internetowej mlodzi.slaskie.pl
oraz profilu https://www.facebook.com/slaskiedlamlodych/.
5. Rejestracji na szkolenie uczestnicy mogą dokonać za pomocą Formularza
zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnego
na stronie internetowej mlodzi.slaskie.pl. Zgłoszenia przyjmowane są formie
elektronicznej do momentu wyczerpania limitu miejsc. Osoby małoletnie, które będą
uczestniczyć w szkoleniu, czynią to za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
6. Potwierdzenie rejestracji dokonywane będzie drogą mailową na adres podany
w formularzu.
7. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w wydarzeniu, może z niego
w każdym momencie zrezygnować.
8. Organizator szkolenia zapewnia jego realizację w sali spełniającej odpowiednie
standardy dla tego rodzaju wydarzeń. Organizator spotkania zastrzega sobie prawo
do odwołania lub wprowadzenia zmian w organizacji wydarzenia (w tym terminu
i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania
uczestników
o
wprowadzonych
zmianach
na
stronie
mlodzi.slaskie.pl. oraz https://www.facebook.com/slaskiedlamlodych/.
9. Wydarzenie będzie rejestrowane w formie fotograficznej oraz wideo w celach
informacyjno-promocyjnych. Udział w wydarzeniu będzie oznaczał zgodę na
publikację materiałów/relacji z wydarzenia w serwisach informacyjnych Gazety
Wyborczej (katowickim, częstochowskim, sosnowieckim, gliwickim i bielskim)
w zakładce „Śląskie dla młodych”, na stronie www.slaskie.pl, mlodzi.slaskie.pl.
oraz portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
10. Na terenie Kompleksu Nowe Gliwice w Gliwicach uczestnicy szkolenia zobowiązani
są do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń
pracowników Kompleksu Nowe Gliwice w Gliwicach w zakresie użytkowania obiektu.
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji liderów młodzieżowych, niezbędnych
do aktywnego udziału w życiu publicznym z cyklu Młodzieżowa Akademia
Umiejętności, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora.
Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Załącznik 1:
Odnośnik do formularza zgłoszeniowego:
https://bit.ly/2Pna5Wq
Załącznik 2:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział ...…............................................... w szkoleniu z zakresu rozwoju
mię i nazwisko małoletniego

kompetencji liderów młodzieżowych, niezbędnych do aktywnego udziału w życiu publicznym
z cyklu

Młodzieżowa

Akademia

Umiejętności. Organizowanym w ramach realizacji

„Programu dla młodych”, na zasadach określonych w regulaminie wydarzenia, dostępnym na
stronie mlodzi.slaskie.pl.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Wydarzenia szkolenie z cyklu Młodzieżowa Akademia Umiejętności oraz akceptuję jego warunki.

…………………………………
Data

………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy,
iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia
46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji, dokumentacji i promocji wydarzenia.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e
rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) tzn. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz Uchwała sejmiku nr IV/38/2/2013 w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną
dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na BIP Urzędu.
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem
możliwości udziału w wydarzeniu tj. szkoleniu z zakresu rozwoju kompetencji liderów młodzieżowych, niezbędnych do
aktywnego udziału w życiu publicznym z cyklu Młodzieżowa Akademia Umiejętności.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.
Ponadto informujemy, iż wydarzenie będzie rejestrowane w formie fotograficznej oraz wideo w celach informacyjnopromocyjnych. Udział w wydarzeniu będzie oznaczał zgodę na publikację materiałów/ relacji z wydarzenia
w serwisach informacyjnych Gazety Wyborczej (katowickim, częstochowskim, sosnowieckim, gliwickim i bielskim)
w zakładce „Śląskie dla młodych”, na stronie www.slaskie.pl, mlodzi.slaskie.pl., portalach społecznościowych
Facebook oraz Instagram.

Osoby małoletnie, które będą uczestniczyć w spotkaniu, czynią to za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
Formularz zgody dostępny na stronie internetowej mlodzi.slaskie.pl.

