
Warunki uczestnictwa w warsztacie wyjazdowym Sanatorium dla wypalonych
nauczycielek i nauczycieli

1.       Organizatorem warsztatów Sanatorium jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
2.      Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek warszawskich placówek
oświatowych na wszystkich poziomach kształcenia, legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, posiadających przygotowanie
pedagogiczne.
3.       W szczególności, warsztat Sanatorium dedykowany jest dla osób, które w swojej
praktyce nauczycielskiej mają kontakt z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy.
4.       Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za udział w warsztacie. Organizatorzy zapewniają
dla nich transport, nocleg i wyżywienie podczas wyjazdu weekendowego oraz pokrywa
koszty ubezpieczenia NW
5.       Warsztat składa się z wyjazdu weekendowego (od piątku do niedzieli) oraz spotkania
podsumowującego, które odbędzie się w Warszawie. Szczegółowy harmonogram podany jest
w formularzu rekrutacji.
6.       Warunkiem udziału w warsztacie jest obecność i na wyjeździe oraz wydarzeniu
podsumowującym  zgodnie ze zobowiązaniem podjętym przez podpisanie niniejszego
regulaminu.
7.       W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie na mniej niż  4 dni przed terminem
wyjazdu  zrekrutowana osoba ponosi odpłatność za kurs w wysokości 700 zł lub jest
zobowiązana do znalezienia za siebie zastępstwa innego nauczyciela /nauczycielki. W
przypadku odpłatności środki powinny zostać przekazane w ciągu 21 dni od momentu
podjęcia decyzji przez organizatorów o skreśleniu z listy osób uczestniczących na konto
WCIES
8.       W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie  z powodów losowych, decyzję co do
odstąpienia od żądania wniesienia pełnej opłaty podejmuje organizator w konsultacji z
Dyrektorem WCIES, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem nauczyciela.
9.      Organizator warsztatów wyślą do Dyrekcji placówek oświatowych, w których
zatrudnione są zrekrutowane osoby, z prośbą o umożliwienie udziału w warsztacie w dni
robocze (piątek od godz 12.00), niemniej wypełnienie stosownych formalności pozostanie po
stronie zgłaszających się osób.
10.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

Akceptuję warunki
Podpis nauczyciela:
Podpis i pieczątka organizatora


