
   
 

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO FORUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 

(edycja 2019) 

 

§ 1. [Organizator forum] 

Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej jest organizowane przez Stowarzyszenie Demokracja w 

Praktyce, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jana Sobieskiego 9. Nazwa oraz logotyp forum podlega 

ochronie prawnej.  

§ 2. [Definicje pojęć]  

Ilekroć w regulaminie mowa o: 

1) forum, należy przez to rozumieć Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej, 

2) organizatorze, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, z siedzibą w 

Krakowie, przy ul. Jana Sobieskiego 9,  

3) uczestniku forum, należy przez to rozumieć osobę biorącą czynny udział w forum, 

4) organizacji pozarządowej, należy przez to rozumieć akredytowanych przedstawicieli organizacji 

pozarządowej biorących czynny udział w forum oraz prezentujących działalność tej organizacji.  

§ 3. [Cel forum] 

Celem forum jest zainicjowanie dyskusji o stanie edukacji obywatelskiej w województwie małopolskim, 

podniesienie wiedzy uczestników z wybranych obszarów tematycznych oraz wzajemna wymiana 

doświadczeń związanych z edukacja obywatelską. 

§ 4. [Termin oraz miejsce forum] 

1. Forum odbędzie się 18 października 2019 r. w pomieszczeniach Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul Podchorążych 2 w Krakowie.   

2. Dokładny przebieg forum reguluje Agenda Małopolskiego Forum Edukacji Obywatelskiej.  

§ 5. [Udział w forum] 

1. Udział w forum jest nieodpłatny dla zarejestrowanych uczestników forum oraz organizacji 

pozarządowych. 

2. Rejestracja na forum odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. (link do 

formularza: https://forms.gle/cdzNKebt5k2Sap4f7)  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników lub odmowy przyjęcia 

formularza zgłoszeniowego, podając pisemne uzasadnienie.  

4. W przypadku rezygnacji z udziału w forum, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym 

Organizatora. 

§ 6. [Wystawienie stoiska wystawowego przez organizacje pozarządową]  

1. Organizacja pozarządowa może zadeklarować chęć wystawienia stoiska wystawowego, na 

którym zaprezentuje prowadzoną działalność w ramach edukacji obywatelskiej.    

https://forms.gle/cdzNKebt5k2Sap4f7


   
2. Organizacja deklaruje chęć wystawienia stoiska poprzez formularz zgłoszeniowy dla 

organizacji wraz ze stoiskiem wystawowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.   

3. Decyzje o przyznaniu stoiska wystawowego podejmuje organizator.  

§ 7. [Systematyka forum]  

Forum składa się trzech części: 

1) Wykładu inauguracyjnego, 

2) Przerwy sieciującej w formule Open Space, 

3) Dwóch równoczesnych bloków tematycznych, zawierających dwa panele ekspercie, składające 

się z części warsztatowej oraz konwersatorium.   

§ 8. [Obowiązki uczestnika forum] 

Uczestnik forum jest obowiązany do: 

1) zachowania odpowiedniego stroju (business casual) 

2) udziału w wykładzie inauguracyjnym, 

3) czynnego udziału w przerwie sieciującej w formule Open Space, 

4) czynnego udziału w dwóch panelach eksperckich – po jednym, z każdego bloku tematycznego. 

§ 9. [Certyfikat] 

1. Uczestnictwo w forum potwierdzane jest certyfikatem, który może stanowić dokumentację do 

awansu zawodowego nauczyciela.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania uczestnikowi certyfikatu, podając 

pisemne uzasadnienie.  

§ 10. [Przetwarzanie danych osobowych uczestnika] 

1. Organizator przechowuje i przetwarza dane osobowe uczestnika, na potrzeby procesu rejestracji 

oraz identyfikacji podczas forum.  

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Ogólną Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

organizatora.  

3. Uczestnik zgadza się na wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych organizatora.   

§ 11. [Koszty podróży uczestnika oraz delegacja] 

1. Organizator nie pokrywa oraz nie zwraca kosztów podróży, poniesionych przez uczestników 

forum.  

2. Organizator potwierdza delegacje służbowe i pracownicze,  

§ 12. [Zmiany w Regulaminie] 

Zmiany w niniejszym regulaminie może dokonać organizator, informując o tym wszystkich uczestników 

oraz zainteresowanych.  

§ 13. [Wejście w życie] 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  

ZATWIERDZONO NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA DEMOKRACJA W PRAKTYCE Nr UZ/01/2019 



   
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

Instrukcja: proszę wypełnić tylko białe pola.   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
WRAZ ZE STOISKIEM WYSTAWOWYM 

 

 
Nazwa organizacji 
 

 

 
Forma prawna 

 Stowarzyszenie 

 Stowarzyszenie zwykłe 

 Fundacja  

 Inne: 
………………………………………………………………. 

Nr KRS (w przypadku nr innej ewidencji 
proszę podać nazwę ewidencji) 

 

 
Adres organizacji 
 

 

 
Adres korespondencyjny 
 

 

 
Osoba reprezentująca organizacje podczas 
forum.  
 

 

 
Adres e-mail (kontaktowy) 
 

 

 
Nr telefonu (kontaktowy) 
 

 

 
 
Proszę krótko opisać dotychczasową 
aktywność w ramach edukacji 
obywatelskiej. 
(maksymalnie 300 słów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Proszę krótko opisać w jakiej formie 
będziecie Państwo prezentować swoja 
działalność podczas forum.  
(maksymalnie 300 złów)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w pozostałych 
częściach forum.  

Zgłoszenia proszę dokonać poprzez 
elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

 
REJESTRACJA UCZESTNIKA FORUM  

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólna 
informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych przez organizatora oraz 
zgadzam się na ich wykorzystywanie na 
potrzeby procesu rejestracji.    

 
 
  

Podpis osoby repetującej organizacje (wg. 
KRS lub innej ewidencji)  

 

DATA ZGŁOSZENIA  

NUMER PRZYZNANEGO STOISKA 
WYSTAWOWEGO 

 

 

https://forms.gle/Ch9q3AWFbXvjGJbE8

