Warsztaty „Uzdrowisko” w ramach projektu KIICS
REGULAMIN WARSZTATÓW

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału
w warsztatach pt.: „Uzdrowisko” (zwanych dalej „Warsztatami”) organizowanych
w ramach projektu „Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science”
(dalej zwanego „KiiCS”).
2. Organizatorem

Warsztatów

jest

Centrum

Nauki

Kopernik,

ul.

Wybrzeże

Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Warsztaty mają na celu wytworzenie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań
popularyzujących dobre nawyki zdrowotne mieszkańców Warszawy.
4. W ramach całego projektu KiiCS w latach 2013 – 2014 przewidywana jest realizacja
czterech edycji Warsztatów. W ramach każdej edycji Warsztatów przeprowadzonych
zostanie do 8 spotkań.

§2
Uczestnicy Warsztatów
1. Do każdej edycji Warsztatów prowadzona będzie oddzielna rekrutacja.
2. W Warsztatach mogą wziąć udział osoby powyżej osiemnastego roku życia, (zwane
dalej „Uczestnikami”).
3. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego,

który

znajduje

www.kopernik.org.pl/program/uzdrowisko,

jego

się

na

przesłanie

stronie
na

adres:

uzdrowisko@kopernik.org.pl do dnia 20 marca 2013 r. do godz. 24.00. oraz
pomyślne przejście procesu rekrutacji.
4. Organizator przewiduje, że w każdej edycji Warsztatów weźmie udział 16 -20 osób,
które będą działać podczas Warsztatów w interdyscyplinarnych zespołach.
5. Uczestnicy Warsztatów będą wybierani przez komisję składającą się z pracowników
Organizatora (zwaną dalej „Komisją”).
6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego Komisji.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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8. Przy

wyborze

Uczestników Warsztatów Komisja będzie brała pod uwagę

różnorodność ich zainteresowań, doświadczenia oraz sposób myślenia o zmianach
w mieście. Komisja dokonując wyboru, kierować się będzie chęcią stworzenia
możliwie interdyscyplinarnych zespołów.
9. Komisja przygotuje także listę rezerwowych, o czym osoby te zostaną poinformowane
i osoby te mają szansę brać udział w Warsztatach w sytuacji opisanej w § 3 ust. 5
poniżej.
10. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Warsztatach zostaną powiadomieni o tym
fakcie mailowo nie później niż na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia danej edycji
Warsztatów. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dostarczenie przez
uczestnika do siedziby CNK najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów podpisanego
przez Uczestnika oryginału formularza, o jakim mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
11. W rekrutacji do udziału w Warsztatach nie mogą brać udziału pracownicy
Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu
Regulaminu jest osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę. Za
członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka,
dzieci, rodziców i rodzeństwo.
12. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia Uczestnikom
zakwaterowania i wyżywienia na czas trwania Warsztatów. Wszelkie dojazdy do/z
siedziby Organizatora realizowane są na koszt Uczestnika.
13. Przesyłając zgłoszenie zgłaszający wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) dla celów
organizacji rekrutacji i Warsztatów, a w przypadku przejścia pomyślnie procesu
rekrutacji – również dla celów przeprowadzenia Warsztatów oraz dla celów
związanych z promocją Projektu.
14. Administratorem danych osobowych zgłaszających i Uczestników jest Organizator.
15. Dane zgłaszających zawarte na formularzach zgłoszeniowych będą wykorzystywane
wyłącznie dla celu organizacji rekrutacji i Warsztatów, a w przypadku przejścia
pomyślnie procesu rekrutacji – również dla celów przeprowadzenia Warsztatów oraz
dla celów związanych z promocją Projektu.
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16. Zgłaszającemu/Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych
oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.
§3
Przebieg Warsztatów
1. W ramach każdej z edycji Warsztatów odbędzie się seria od 6 do 8 jednodniowych
spotkań, które będą organizowane w soboty i/lub niedziele w siedzibie Organizatora
zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej od dnia rozpoczęcia
naboru na daną edycję Warsztatów.
2. Organizator przewidział następujące etapy realizacji Warsztatów KiiCS, (szczegółowe
terminy poszczególnych etapów dostępne są przed każdą edycją Warsztatów na
stronie internetowej):
1) I etap: przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Warsztatach;
2) II etap: wybór Uczestników przez Komisję;
3) III etap: udział w Warsztatach, zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla
danego

cyklu

Warsztatów,

dostępnym

na

,stronie

internetowej

www.kopernik.org.pl nie później niż od dnia rozpoczęcia naboru na daną edycje
Warsztatów;
4) IV etap: ocena wytworzonych przez uczestników pomysłów i rozwiązań,
dokonana przez recenzentów wskazanych przez Organizatora oraz publikacja
wszystkich rozwiązań i recenzji na stronie www.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty każdego ze spotkań w ramach
danej edycji Warsztatów i zobowiązuje się poinformować o zmianie z tygodniowym
wyprzedzeniem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania danego spotkania z przyczyn
niezależnych

od

Organizatora

bądź

zmianę

wykładowcy/prowadzącego

i

powiadomienie Uczestnika o tym fakcie w dniu spotkania.
5. W przypadku nieobecności Uczestnika Warsztatów na spotkaniu bez wcześniejszego
uzgodnienia tego faktu z Organizatorem, Organizator zastrzega sobie prawo do
poinformowania takiego Uczestnika o wykluczeniu go z udziału w Warsztatach oraz
do zaproszenia do udziału w Warsztatach osoby z listy rezerwowej, o jakiej mowa w §
2 ust. 9 Regulaminu.
17. Rozwiązania przygotowywane przez Uczestników Warsztatów będą miały formułę
opisów zawierających takie elementy jak: określenie problemu na jaki odpowiada
rozwiązanie,

sposób

realizacji

pomysłu,

opisy

prototypów
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urządzeń

wykorzystywanych w realizacji, uzasadnienie innowacyjności rozwiązania oraz inne,
ustalone wspólnie z Uczestnikami w trakcie trwania Warsztatów.
18. Dwa najciekawsze ze wszystkich zaprojektowanych w ramach wszystkich edycji
Warsztatów pomysły, zostaną przedstawione do ogólnoeuropejskiej nagrody KIICS.
Regulamin i nagrody zostaną określone przez europejskich partnerów KiiCS w 2014
roku.
19. Organizator zapewnia Uczestnikom Warsztatów sprzęt i narzędzia konieczne do
udziału w Warsztatach. Wyjątek stanowią komputery osobiste, które uczestnicy
zapewniają we własnym zakresie.
20. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Organizatora oraz
wszelkich

polityk

i

regulaminów

bezpieczeństwa

udostępnionych

im

przez

Organizatora. Uczestnicy oświadczają także, że efekt realizacji przez nich
Warsztatów nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw
własności intelektualnej, nie będzie naruszać dobrego imienia Organizatora, jak i
dobrych obyczajów.
21. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
utrwalenie wizerunku Uczestnika i jego późniejsze wykorzystywanie w związku z
promocją Warsztatów oraz działalności statutowej Centrum Nauki Kopernik, na
następujących polach eksploatacji:
1)

utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii,
standardu, systemu i formatu;

2)

wprowadzenie do obrotu poprzez użyczenie oryginału albo egzemplarzy na
których zostało utrwalone;

3)

rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. 2) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

4)

wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci
Internet;

5)

podjęcie lub zlecenie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby
egzemplarzy zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu;

6)

opracowanie, wykorzystanie w innym utworze.

Prawo wykorzystywania wizerunku, udzielone w zakresie wskazanym powyżej jest
nieograniczone czasowo ani terytorialnie.
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§4
Prawa autorskie
1. Uczestnik jest zobowiązany do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora autorskich
praw majątkowych do rozwiązań stworzonych wspólnie z innymi Uczestnikami podczas
Warsztatów (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby). Przeniesienie autorskich
praw majątkowych nastąpi w formie pisemnej poprzez podpisanie przez każdego
Uczestnika oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Organizatora
w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wypracowane podczas Warsztatów rozwiązania Organizator nieodpłatnie udostępni na
stronie www na zasadach umożliwiającym wszystkim, w tym Uczestnikom Warsztatów,
ich wykorzystanie, realizację i przetwarzanie, także w celach komercyjnych.
3. Organizator

zastrzega

sobie

także

prawo

publikowania

opisów

i

materiałów

dokumentujące przebieg Warsztatów, w tym przygotowywane rozwiązania, na co
Uczestnicy wyrażają zgodę, aprobując zapisy niniejszego Regulaminu.
§5
Postanowienia Końcowe
1.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację zasad zawartych w
Regulaminie.

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Warsztatów będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://www.kopernik.org.pl.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach; każda zmiana wymaga
każdorazowo ogłoszenia jej w trybie przewidzianym dla publikacji Regulaminu zgodnie z
ust. 4 powyżej.

6.

Organizator

zastrzega

Warsztatów,

z

zaprzestania

organizacji

sobie

prawo

poinformowaniem

zawieszenia

Uczestników.

Warsztatów

W

Uczestnikom

lub

zaprzestania

przypadku
nie

organizacji

zawieszenia

przysługują

lub

względem

Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo lub
zwrotu kosztu udziału w Warsztatach.
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