
Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B

02-797 Warszawa

REGON: 367114498

NIP: 5213777956

KRS: 0000674682

Regulamin Warsztatów Teatralno-rozwojowych „Kim jestem?” organizowanych przez

Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy  regulamin  określa  sposób  realizacji  oraz  zasady  udziału  w  warsztatach  dla

uczestników Projektu „Kim jestem? Warsztaty teatralno-rozwojowe dla osób po kryzysie

psychicznym” (dalej: Warsztaty).

2. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne.

3. Warsztaty realizowane są dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach konkursu Małe 

granty Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy: środki z zakresu 

działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2018 roku. 

4. Warsztaty odbywają się pomiędzy 21 września a 16 grudnia.

5. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

6. Strona internetowa warsztatów to:  https://osfp.org.pl/warsztaty-teatralno-rozwojowe/.

7. Adres emailowy w zakresie rekrutacji, organizacji, danych osobowych i innych spraw 

związanych z Warsztatami to teatr@osfp.org.pl.

§ 2. Charakterystyka wsparcia 

8. W ramach projektu  przewidziano: dwanaście 3-godzinnych spotkań warsztatowych (łącznie 

36 godzin zegarowych).

9. Wsparciem w postaci Warsztatów objętych zostanie 12-15 osób mających za sobą kryzys 

psychiczny, które chciałyby dowiedzieć się więcej o sobie, interesują się (lub dopiero 

chciałby zainteresować się) teatrem i pracą aktora, są otwarte na inne osoby o podobnych 

doświadczeniach i zainteresowaniach.
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10. Warsztaty odbywają się pomiędzy 21 września do 16 grudnia 2018 roku.

11. Kryterium uczestnictwa w Warsztatach jest:

11.9. posiadanie zaświadczenia o niepełnosprawności,

11.10. zamieszkanie na terenie Warszawy.

§ 3. Zasady rekrutacji 

10. Termin  naboru  uczestników  do  udziału  w  Warsztatach  ogłoszony  zostanie  na  stronie  

internetowej projektu fundacji OSF-P. 

11. Warunkiem  udziału  w  Warsztatach  jest  pisemne wyrażenie chęci udziału w Warsztatach 

poprzez podpisanie Deklaracji.

12. Ostatecznej weryfikacji dokumentów i przyjęcia na Warsztaty dokonuje koordynator 

Warsztatów. 

13. Koordynator zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania do Warsztatów bez podania 

przyczyny.

14. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego utworzona zostanie lista podstawowa 

zawierająca wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach. 

15. Osoby  zakwalifikowane  do  udziału  w  Warsztatach  zobowiązane  są  do złożenia   

pisemnej   Deklaracji   uczestnictwa   w   projekcie   oraz   Oświadczenia   dotyczącego 

przetwarzania        danych        osobowych.        Niepodpisanie        w/w        dokumentów 

jest  jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. Wzory w/w dokumentów dostępne są

na stronie internetowej Warsztatów. 

16. W  przypadku  braku  dostatecznej  liczby  chętnych  do  udziału  w  kursie  zorganizowany  

zostanie dodatkowy nabór. 

17. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie przy zachowaniu zasady równości szans. 

18. W  przypadku  sytuacji  spornych  rekrutacja  odbywać  się  będzie  na  korzyść  kobiet.

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika

17. Uczestnik warsztatów ma prawo do: 

17.1. bezpłatnego udziału w warsztatach; 

17.2. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. 

18. Uczestnik kursu zobowiązany jest do:

18.1. potwierdzania obecności na każdym spotkaniu własnoręcznym podpisem, 
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18.2. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w Warsztatach, 

18.3. aktualizacji swoich danych teleadresowych w przypadku ich zmiany, 

18.4. wypełniania dokumentacji związanej z monitoringiem projektu,

18.5. przedstawienie na życzenie organizatora projektu dokumentów potwierdzających 

formalne prawo uczestnictwa w projekcie. 

19. W  przypadku  rezygnacji  z  warsztatów  uczestnik  zobowiązany  jest  do niezwłocznego  

złożenia  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie poprzez wysłanie emaila na adres projektu.

§ 5. Prawa i obowiązki organizatora

20. Organizator warsztatów zobowiązany jest do: 

20.1. przeprowadzenia warsztatów zgodnie z przewidzianym programem,

20.2. przeprowadzenia zajęć zgodnie z najlepszą praktyką w tym zakresie, 

20.3. wydania zaświadczenia o ukończeniu warsztatów,

20.4. informowania   uczestników   o   miejscu,   terminach   zajęć   oraz   wszelkich 

zmianach związanych  z    realizacją  warsztatów  za  pośrednictwem  strony 

internetowej  oraz  poczty elektronicznej. 

20.5. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  skreślenia  uczestnika  z  listy uczestników 

Warsztatów  w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad  

współżycia   społecznego,   w   szczególności   w przypadku   naruszenia nietykalności 

cielesnej  innego  słuchacza,  wykładowcy  lub  pracownika  projektu, udowodnionego  

aktu  kradzieży  lub szczególnego wandalizmu, o czym niezwłocznie zostanie 

powiadomiona policja.

§ 6. Postanowienia końcowe

21.  Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora 

projektu. 

22. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Fundacji OSF-P w oparciu o wytyczne  

Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie.

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu. Aktualna treść regulaminu 

dostępna jest na stronie Warsztatów.

24. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2018 roku.
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