Regulamin uczestnictwa
w IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!
Szczecin, 23-25 maja 2013 roku

§1
[Zakres przedmiotowy regulaminu]
Niniejszy regulamin dotyczy organizacji IV Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO?
NGO! (zwanego dalej „Konwentem”). Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad udziału
i zobowiązao Uczestników Konwentu (zwanych dalej „Uczestnikami”). Konwent odbędzie się w
dniach 23-25 maja 2013 r. w Szczecinie w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica przy ul.
Podgórnej 15/16 oraz w Szczecioskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego 90.
§2
[Uczestnicy]
Konwent jest wydarzeniem branżowym skierowanym do przedstawicieli (pracowników, członków,
członków władz, wolontariuszy) inkubatorów organizacji pozarządowych (inkubatorów NGO)
działających w Polsce bez względu na ich formę prawną, zasięg działania i sposób finansowania oraz
do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
§3
[Organizator]
Konwent jest organizowany przez Szczecioski Inkubator Kultury (zwany dalej „Organizatorem”) we
współpracy z partnerami – Szczecioskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
Fundacją „Umbrella” z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Stowarzyszeniem POLITES,
Książnicą

Pomorską,

Zachodniopomorskiego.

Miastem

Szczecin

oraz

Urzędem

Marszałkowskim

Województwa

§4
[Zgłoszenie i zakwalifikowanie do udziału]
1.W dniach 18.04.2013-18.05.2013 r. trwa nabór formularzy zgłoszeniowych. Link do formularza
dostępny jest na stronie internetowej: www.inkubatorkultury.szczecin.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej.
3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w pierwszej kolejności kwalifikowany będzie wyłącznie
jeden reprezentant danego podmiotu.
5. W przypadku dużej liczby zgłoszeo Organizator zastrzega sobie prawo do określenia kryteriów,
według których dokonana zostanie kwalifikacja Uczestników.
6. Osoby, które wypełniły formularz, poinformowane zostaną o wynikach rekrutacji e-mailem lub
telefonicznie do dnia 18.05.2013r.
§5
[Koszty udziału]
1. Udział w Konwencie jest bezpłatny.
2. Organizator opłaci Uczestnikowi dwudniowy pobyt we wskazanym przez Organizatora
hotelu/hotelu w terminie 23-25.05.2013 r. pod warunkiem zaznaczenia przez Uczestnika takiej
potrzeby w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy będą kwaterowani po minimum dwie osoby w
ramach jednego pokoju hotelowego.
3. W dniach 23-25.05.2013 r. uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie.
§6
[Zobowiązania Uczestników]
1. Uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz
sprawozdawczości,
- wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zdjęcia oraz nagrania audio i video na potrzeby promocji
i sprawozdawczości,

- wykorzystanie wytworów powstałych w trakcie pracy warsztatowej z ich udziałem na potrzeby
promocji i popularyzowania idei działania inkubatorów organizacji pozarządowych w Polsce.
2. Uczestnicy zobowiązują się do podpisania listy obecności w trakcie obu dni Konwentu oraz
wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
§7
[Uwagi końcowe]
1. Nadzór nad realizacją postanowieo niniejszego Regulaminu sprawuje Organizator i do niego należy
składad wszelkie uwagi i wnioski.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

Załączniki:
- formularz zgłoszeniowy,
- program.

