
REGULAMIN WARSZTATÓW “Remikslab. Europeana dla Edukacji” 
Ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach “Remikslab. Europeana dla Edukacji” 

w dniach 21 - 22.10.2016 w Lublinie.  

 
§1 

Organizator 
1. Warsztaty „Remikslab. Europeana dla Edukacji” („Warsztaty”) są organizowane przez 

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą przy ulicy Wałbrzyskiej 3 /5; 02-739 w 
Warszawie (“NInA” lub “Organizator”) w ramach projektu Tu Europeana we 
współpracy z: 

 Ośrodkiem “Brama Grodzka - Teatr NN” z siedzibą przy ulicy Grodzkiej 21; 20-
112 w Lublinie;  

 Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbauma z siedzibą 
przy ulicy Tłomackie 3/5; 00-090 w Warszawie oraz  

 Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskim Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą przy ul Z. Noskowskiego 12/14; 61-
704 w Poznaniu.  

2. Celem Warsztatów jest zapoznanie uczestników z cyfrowymi zasobami Europejskiej 
Biblioteki Multimedialnej - Europeana oraz sposobami ich ponownego wykorzystania 
do celów edukacyjnych. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane m.in. narzędzia 
służące do cyfrowego i analogowego remiksowania materiałów. 

3. Produktem finalnym Warsztatów będzie elektroniczna publikacja dostępna na licencji 
Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0, 
przygotowana przez organizatorów Warsztatów w oparciu o wyniki Warsztatów. 

4. Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji warsztatu są: 
Maria Drabczyk, e-mail: maria.drabczyk@nina.gov.pl, tel. kom. +48 22 380 49 80 

oraz Małgorzata Hermanowicz, e-mail: malgorzata.hermanowicz@nina.gov.pl. 
 

§2 
Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Warsztaty adresowane są do nauczycieli oraz edukatorów nieformalnych a także 
twórców cyfrowych materiałów edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy warsztatów muszą 
mieć ukończone 18 lat.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego 
Regulaminu. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na 
stronie www.nina.gov.pl.  

4. Zgłoszenia na Warsztaty należy przesłać do 6 października 2016 r. Wysłanie 
formularza nie jest równoznaczne z możliwością udziału w warsztatach. Najpóźniej 
10 października 2016 r. organizatorzy Warsztatów, subiektywnie, w oparciu o 
udzielone w formularzu rekrutacyjnym odpowiedzi, wybiorą osoby, które zostaną 
ostatecznie zaproszone na Warsztaty. Wszystkie osoby, które wypełnią formularz 
rekrutacyjny zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą e-mailową. 

5. Wysyłając formularz uczestnicy decydują się na jedną z proponowanych ścieżek 
tematycznych w ramach Warsztatów. Grupy w każdej ze ścieżek mogą być 
maksymalnie pięcioosobowe. 

6. Jeden uczestnik może zdecydować się tylko na jedną ścieżkę tematyczną. 

 
§3 

Warunki uczestnictwa w warsztatach 
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest poprawne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego oraz przejście procesu rekrutacyjnego. 
2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 
3. Organizator pokrywa koszt noclegu uczestników w Lublinie (1 noc - z 21 na 22 

października 2016 r.) oraz zapewnia podstawowe wyżywienie w trakcie Warsztatów. 

http://www.nina.gov.pl/


4. Organizator nie refunduje kosztów związanych z udziałem w Warsztatach. 
5. Warsztaty będą realizowane w siedzibie Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” przy 

ulicy Grodzkiej 21 w Lublinie oraz w Domu Słów przy ul. Królewskiej 17 w Lublinie.  
6. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestników nieodpłatnej 

zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 
zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników Warsztatów dla 
celów promocyjnych organizatorów Warsztatów lub Warsztatów oraz na 
wykorzystanie przez organizatorów Warsztatów powstałych podczas warsztatów 
koncepcji, opracowań, rysunków i innych dzieł, na potrzeby publikacji, o której mowa 
w §1 ust. 3. Uczestnikom Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec 
organizatorów Warsztatów. 

§4 
Postanowienia końcowe 

1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych o uczestnikach Warsztatów 
przez Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 
Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 3 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016  r., poz. 1922 t.j.), w celu przeprowadzenia 
Warsztatów. 

2. Wysyłając formularz rejestracyjny i wypełniając kartę zgłoszenia do wzięcia udziału w 
Warsztatach i biorąc w nich udział uczestnicy podporządkowują się postanowieniom 
niniejszego Regulaminu i akceptują je.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich 
odwołania. Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 
3 dni przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem odwołania 
Warsztatu są nieprzewidziane zdarzenia losowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian 
Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: 
www.nina.gov.pl.  

 


