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Regulamin I Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Praktyków 

"Job shadowing"- europejskie doświadczenia 

kluczem sukcesu w edukacji" 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. I Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Praktyków "Job shadowing" - europejskie 

doświadczenia kluczem sukcesu w edukacji, zwana w dalszej części Regulaminu 

Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Szkołę Podstawową  

nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie, zwanej w dalszej części 

Regulaminu Organizatorem. 

2. Organizatorem Konferencji  jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Częstochowie, ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa. 

3. Konferencja odbędzie się w dn. 17.05.2016 r. , g. 9.00 - 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu 

Miasta w Częstochowie, ul Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa. 

4. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem: 

 Ministra Edukacji Narodowej,  

 Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka,  

 Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

5. Partnerami Konferencji zwanymi nadal Partnerami są:  

 Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

 Katedra Pedagogiki Wydziału Humanistyczno - Społecznego Akademii Techniczno- 

Humanistycznej w Bielsku- Białej, 

 Urząd Miasta Częstochowy, 

 Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno- 

Ekonomicznej w Łodzi, 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 
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 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie,  

 Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, 

 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,  

 Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, 

 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, 

 Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach, 

 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, 

 Pokesdown Community Primary School- Bournmouth, Wielka Brytania, 

 Colegio Apostol Santiago - Vigo, Hiszpania, 

 Tammelan Koulu - Tampere, Finlandia, 

 Easy School of Languages – Malta. 

 Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Włochy, 

 Інститут Професійно-Технічної Освіти Академії Педагогічних Наук України, 

Ukraina, 

 IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie 

 Uniwersytet Łódzki,  

 Stowarzyszenie miłośników kultury włoskiej Due Terre, 

 Oxford University Press – Wydawnictwo Oxford University, 

 Patroni medialni: TV Orion, TV NTL, Dziennik Zachodni. 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

7. Uczestnikami Konferencji są dyrektorzy i nauczyciele szkół zainteresowani 

przystąpieniem do programu Erasmus+, nauczyciele, studenci pragnący odbyć 

praktyki “job shadowing” w szkołach europejskich, władze miasta, pracownicy 

ośrodków doskonalących nauczycieli, metodycy i konsultanci, osoby zainteresowane 

sposobami pozyskiwania środków unijnych i procedurami wypełniania dokumentacji 
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w ramach Erasmus+ oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji  

jak i przedstawiciele sponsorów. 

8. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje plenarne, edukacyjne przygotowane 

przez specjalistów z różnych krajów. Każda z nich będzie tłumaczona przez tłumaczy. 

9. Wszystkie informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem www.sp13.edu.pl 

oraz na stronach internetowych Partnerów Konferencji. 

 

§ 2  

Uczestnictwo w Konferencji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 

Organizatora http://sp13.edu.pl/zgloszenie-na-konferencje/ lub przesłanie 

formularza rejestracyjnego na adres korespondencyjny Organizatora  

w formie skanu formularza na adres poczty elektronicznej Organizatora 

sekretariat@sp13.edu.pl bądź osobiście w Sekretariacie Szkoły.  

2. Termin nadsyłania zgłoszeń na Konferencję upływa 13.05.2016r.   

3. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

4. Koszt udziału w Konferencji jest bezpłatny. 

5. Koszt przybycia na Konferencję, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem 

uczestników w Konferencji. 

6. Liczba miejsc Konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Uczestnicy w czasie Konferencji wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. 

8. Każdy Uczestnik decydując się na udział w Konferencji akceptuje niniejszy Regulamin  

i zobowiązuje się do stosowania się do jego postanowień. 

9. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia swojej obecności podpisem na liście 

obecności w dniu Konferencji. 
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10.  Podczas przerw uwzględnione w programie konferencji uczestnicy mają 

zagwarantowane przekąski i napoje. 

11.  Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi  

z tego tytułu odpowiedzialności. 

12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które 

mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji. 

13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji. 

14. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 

133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) 

niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji. 

15.  Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, 

umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających 

jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Konferencji na stronach 

internetowych Organizatora oraz Partnerów Konferencji, a także w serwisie 

internetowym Youtube (www.youtube.com) lub podobnym wykorzystywanym do 

streamingu video z Konferencji oraz w mediach w celu informacji oraz promocji 

Konferencji. Jednocześnie oświadcza, że nie będzie z tego tytułu od Organizatora rościł 

praw do wynagrodzenia. 

16.  Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji 

i materiałami zarejestrowanymi, w którym prezentowana jest osoba Uczestnika, 

przechodzą na Organizatora i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony 

zarówno do celów własnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne 

odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, 

dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu. 

http://www.youtube.com/
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§ 3 

 Postanowienia końcowe 

1. Organizator ustala program Konferencji i zastrzega sobie prawo do zmiany programu 

Konferencji, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników zamieszczając informacje 

na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia. 

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej 

Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 

przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych 

między Uczestnikiem a Organizatorem. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 

133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, 

nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym 

osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako 

informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie 

stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504). 

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek 

działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 

internetowej Organizatora 
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9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie  

w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.sp13.edu.pl 

 
 
 
Częstochowa, dn. 11.04.2016 r. 


