REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA KULTURĘ 2…”
1. W projekcie mogą uczestniczyć opiekunowie faktyczni – rozumiani jako osoby faktycznie zajmujące
się osobą z niepełnosprawnością, zarówno rodzic, opiekun prawny jak i inna osoba pełniąca obowiązki.
2. W ramach projektu oferujemy dwie formy wsparcia:
- wyjście kulturalne na terenie miasta Poznania;
- warsztaty online.
3. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym i/lub w warsztatach należy zgłosić za pomocą
formularza z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Warunkiem udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia jest terminowe dostarczenie wypełnionego
formularza oraz pisemna akceptacja niniejszego regulaminu.
5. Dokumenty (faktury, podpisany formularz i regulamin) należy przekazać/przesłać:
- drogą elektroniczną, na adres: j.kleczek@natak.pl
- osobiście lub pocztą, na adres: Jakub Kłeczek – Czas na kulturę; ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań.
Przekazanie oryginałów dokumentów jest warunkiem otrzymania zwrotu.
6. Przy zapisach obowiązuje zasada – według kolejności zgłoszeń „kto pierwszy ten lepszy”.
Prawdopodobny limit uczestników projektu to ok. 300 opiekunów faktycznych.
7. Jeden opiekun faktyczny może zarezerwować kolejne wyjście i/lub warsztat pod warunkiem
rozliczenia się z poprzedniego.
WYJŚCIA KULTURALNE
1. Wyjścia kulturalne w ramach projektu mogą odbywać się wyłącznie na terenie miasta Poznania.
2. Przedmiotem wsparcia jest pomoc finansowa (zwrot pieniędzy za zakupiony biletu i kosztów
transportu) oraz opieka asystencka dla osoby z niepełnosprawnością umożlwiająca uczestnictwo
opiekunowi faktycznemu w wydarzeniach kulturalnych.
3. Wydarzenia kulturalne rozumiane są jako: seanse filmowe, spektakle teatralne, taneczne, muzyczne
inne widowiska; udział w wystawach i/lub wernisażach; usługi oprowadzania z przewodnikiem;
spotkania oraz wieczory z twórcami itp. Jako wyjścia na wydarzenia kulturalne nie są rozumiane
bilety/wejściówki do parków rozrywki, wizyty w salonach gier, udział w wydarzeniach sportowych, itp.
4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przekazania oryginałów faktur za zakup wykorzystanych
biletów oraz za transport (kolej i komunikacja miejska) – wystawionych na dane Stowarzyszenia Na
Tak:
Stowarzyszenie Na Tak
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań
NIP 7791065369
5. Opiekun faktyczny może skorzystać z dofinansowania transportu związanego z wyjściem, do 20 zł.
Podstawą zwrotu kwoty za transport jest faktura lub rachunek za: bilety komunikacji miejskiej, kolej. Nie
zwracamy kosztów transportu w oparciu o bilety komunikacji miejskiej i paragony. Uczestnik projektu
organizuje dojazd na miejsce wydarzenia we własnym zakresie.
6. Opiekun faktyczny proponuje warunki wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnościami.
Sugerowana liczba godzin wsparcia to 4 godziny.
7. Sugerowana kwota biletu – do 80 zł, na wydarzenie kulturalne dla jednego opiekuna faktycznego.
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8. Stowarzyszenie Na Tak nie odpowiada za odwołanie imprezy. Dokonuje jedynie zwrotu kwoty
dofinansowania przeznaczonego na indywidualne wyjście na wydarzenia kulturalne.
9. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo (w szczególnych przypadkach) do odmowy świadczenia
usługi asystenckiej.
WARSZTATY ONLINE
1. Warunkiem skorzystania z warsztatów online jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu
(lub innego urządzenia) oraz sprawnej kamery internetowej i mikrofonu.
2. Opiekun faktyczny może skorzystać z jednej z następujących form wsparcia online:
- warsztaty z przewodnikiem kulturalnym online;
- warsztaty muzyczne/muzykoterapeutyczne;
- warsztaty taneczne/choreoterapeutyczne;
- warsztaty plastyczne/arteterapeutyczne.
3. Pojedyncze warsztaty trwają ok. 45 minut.
4. Prowadzący kontaktuje się z uczestnikiem warsztatów i ustala szczegóły jego przeprowadzenia:
platformę internetową, termin, poziom, tematykę, charakter zajęć.
5. W razie potrzeby – Stowarzyszenie zapewnia materiały plastyczne potrzebne do realizacji
warsztatów.
INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
dalej RODO informuję, iż:
a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją projektu „Czas na
kulturę 2…” jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako
„Stowarzyszenie”).
b. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na
wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl
c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia projektu „Czas na kulturę 2…”, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
d. Dane uczestników są przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi IT, organizatorom. Dane nie są przekazywane
do państw lub organizacji z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
c., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
f. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do
wzięcia udziału w w/wym. projekcie
........................................, dn. ................ 2020 r.
Oświadczam, że akceptuję i zapoznałam/em się z powyższym regulaminem.
.............................................................
(podpis uczestnika projektu)
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