Regulamin projektu ITakuczę!
ITakuczę! to projekt realizowany przez Fundację Girls Code Fun w ramach otrzymanego grantu
edukacyjnego od firmy Google. W ramach projektu Fundacja organizuje szkolenia dla nauczycieli z
warszawskich szkół i okolic.
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§1
Regulamin projektu ITakuczę! z obszaru edukacji cyfrowej, zwany dalej „regulaminem”,
określa zasady organizacji, naboru uczestników oraz prowadzenia kursów, zwanych dalej
„projekt”.
Celem projektu jest organizacja szkoleń dla nauczycieli z warszawskich szkół i okolic na
temat prowadzenia zajęć informatycznych.
Szkolenia będą się odbywały w formie online i stacjonarnej od 15 lipca 2019 do 9 sierpnia
2019.
Organizatorem kursów jest Fundacja Girls Code Fun, zwana dalej “organizatorem” .
Kurs jest przeznaczony dla czterdziestu nauczycieli liceów.

§2
1. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.
2. W ramach projektu organizator zobowiązuje się do:
a) rzetelnego prowadzenia warsztatów,
b) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z niniejszego
regulaminu.
3. W przypadku choroby nauczyciela lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie
się zajęć w ustalonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć w innym
terminie.
4. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki.
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§3
Do projektu nie mogą aplikować osoby należące do najbliższej rodziny pracowników
Fundacji Girls Code Fun.
Rekrutacja do projektu będzie odbywać się poprzez formularz zamieszczony na dedykowanej
projektowi stronie.
Rekrutacja do projektu będzie trwać od 17 czerwca 2019 do 5 lipca 2019.
Decyzję o zakwalifikowaniu się do projektu podejmują organizatorzy na podstawie oceny
dostępności i gotowości nauczycieli do podjęcia szkoleń w wyznaczonych przez organizatora
terminach oraz na podstawie kolejności zgłoszeń.
Organizatorzy nie pokrywają kosztu dojazdu oraz ewnetualnego noclegu na szkolenia
stacjonarne odbywające się w Warszawie.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć lub
nagrań video, w celach promocyjnych organizatora. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas
trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.
§4

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w
uzasadnionych przypadkach.
2. W kwestiach spornych, lub nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje
organizator.

