REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH PROJEKTU SIŁA
WSPÓLNOTY – PROGRAM WSPARCIA DLA SPOŁECZNOŚCI LGBTQ+

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.

Regulamin jest wydany przez realizatorkę projektu „Siła Wspólnoty - programu

wsparcia dla społeczności LGBTQ+” Fundację HerStory z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Legnickiej 65, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000501384, NIP: 9462647812 (zwaną
dalej: "Organizatorką").
2.

Projekt „Siła wspólnoty – program wsparcia dla społeczności LGBTQ+” jest

finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
3.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

4.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które zostały zaproszone do udziału

w warsztatach. Każda osoba uczestnicząca w czasie trwania warsztatów zobowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5.

Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych jest jednoznaczne z

akceptacją niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z nim nie zwalnia z jego
przestrzegania.
6.

Warsztaty o ile nie jest to zaznaczone w ogłoszeniu rekrutacyjnym prowadzone są

w grupie 12 osób.
7.

Warsztaty będą prowadzone stacjonarnie we Wrocławiu. Dokładny adres miejsca

realizacji warsztatów wskazany jest w formularzu rekrutacyjnym.
8.

Warsztaty WenDo trwają 2 dni, a uczestnictwo obejmuje obecność na całości.

II. KRYTERIA NABORU:
9.

Warunkiem zapisania się na listę chętnych do udziału w warsztacie jest

wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.
10.

Jako pierwsze kryterium, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

11.

Drugim kryterium jest identyfikowanie siebie jako kobietę nieheteronormatywną /

osobę socjalizowaną do roli kobiety.

12.

Trzecim kryterium jest zamieszkanie na terenie Wrocławia lub Dolnego Śląska oraz

fakt czy osoba w przeszłości uczestniczyła w warsztatach WenDo.
12.

W odpowiedzi na wypełnienie formularza, każda osoba powinna otrzymać

potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia droga mailową.
16.

Informacja o wynikach naboru zostanie wysłana drogą mailową w terminie

podanym w
ogłoszeniu.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
17.

W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizatorka zastrzegają sobie prawo do

odwołania
lub przełożenia terminu warsztatów. Osoby uczestniczące otrzymają informację mailową
lub telefoniczną.
18.

Osoba uczestnicząca biorąc udział w warsztatach wyraża zgodę na wykonanie

zdjęć przez Organizatorkę w trakcie zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału we
wszystkich polach eksploatacji w celach promocyjnych i ewaluacyjnych.
19.

Osoby uczestniczące zobowiązują się wypełnić ankiety ewaluacyjne, potrzebne do

Organizatorce do prowadzenia badań potrzeb oraz rozliczenia dotacji, która pokrywa
koszty organizacji warsztatów.

Akceptuję warunki regulaminu
………………………………………………………………………
Data i podpis

