REGULAMIN KURSU „SMYKO-MULTISENSORYKI®”
realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy w 2021 r.

§ 1 Regulamin – ogólne postanowienia
1. Regulamin określa zasady działania szkoleń z metody „Smyko-Multisensoryki®”. Bezpłatny kurs
„Smyko-Multisensoryki®” jest finansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w Dzielnicy
Bemowo m.st. warszawy. Aby wziąć udział w szkoleniach, należy wypełnić formularz rekrutacyjny
znajdujący się na stronie Bemowskiego Centrum Kultury na stronie bemowskie.pl
(http://bit.ly/smykomultisensoryka-bck).
2. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu i tytułu trenera 1 stopnia „SmykoMultisensoryki®” jest uczestnictwo w kursie on-line, pozytywne zdanie testów oraz samodzielne
przeprowadzenie jednego zajęcia dla opiekunów z dziećmi w wieku 0-3 w Bemowskim Centrum
Kultury.
3. Przed rozpoczęciem kursu każdy Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do podpisania
porozumienia szkoleniowego z Firmą „Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci”
prowadzącą kurs, uwzględniającego powyższe kryteria.
4. Organizatorem Kursu „Smyko-Multisensoryki®” jest Bemowskie Centrum Kultury realizujące
projekt z Budżetu Obywatelskiego „Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i
dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek ...” w 2021 roku.
5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a) Kurs - należy przez to rozumieć serię szkoleń z metody „Smyko-Multisensoryki®”,
realizowanej przez wybranych Uczestników,
b) Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego
wsparcia podczas trwania Kursu,
c) Organizatorze - należy przez to rozumieć Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy,
d) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
4. Formularz zgłoszenia do Kursu określa Załącznik nr 1.

§ 2 Cele i postanowienia programowo – organizacyjne

1. Głównym celem kursu jest rozwój kompetencji uczestników.
2. Na kurs składa się:
a) cykl szkoleń w formie online, podczas których Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu podstawy
rozwoju małego dziecka, teorii integracji sensorycznej, zasady stymulacji sensorycznej małego
dziecka oraz metodyki prowadzenia zajęć „Smyko-Multisensorycznych®”,
b) na Kursie uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze, niezbędnik do prowadzenia zajęć
„Smyko-Multisensoryki®” - 30 lekcji zawierających prezentacje multimedialne z komentarzem

w postaci audio, materiały video, pliki do pobrania, testy on-line i książkę „Sensoryczne
Niemowlę”.
3. Kurs skierowany jest do maksymalnie 10 osób, którzy są mieszkańcami Bemowa, posiadających
jedno z wymienionych wykształceń: pedagogiczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne,
logopedyczne, terapeutyczne, a także studenci/studentki powyższych kierunków lub osoby
posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi.
4. Kurs w wersji on-line to 18 godzin szkoleniowych do przepracowania w zaciszu domowym,
w dogodnym czasie w terminie 12 marca-12 kwietnia 2021r. Szkoleniu będą towarzyszyły
2 spotkania z ekspertką na Zoom-ie w terminie 12 marca i 9 kwietnia w godzinach 18:00-19:00
oraz spotkanie na żywo kończące kurs 17 kwietnia 2021r. w godzinach 10:00-12:00. Spotkania
stacjonarne odbędą się w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury, na ul. Powstańców Śląskich
44.
§ 3 Okres realizacji Kursu
1. Okres realizacji Kursu on-line: od 12 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.
2. Okres spotkań z ekspertką na Zoom-ie: od 12 marca i 9 kwietnia 2021 r.
3. Oraz spotkanie na żywo kończące kurs 17 kwietnia w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury ul.
Powstańców Śląskich 44 o godzinie 10:00-12:00.
4. Szczegółowy opis i harmonogram Kursu jest dostępny na stronie Bemowskiego Centrum Kultury:
www.bemowskie.pl.

§ 4 Proces rekrutacji na kurs
1. Nabór uczestników i kwalifikowanie do kursu będzie się odbywać według następującego
harmonogramu:
a) zgłoszenia przyjmowane będą do 6 marca 2021r. do godziny 23:59 poprzez formularz
elektroniczny dostępny na stronie www.bemowskie.pl
b) w weekend 6-7 marca komisja utworzona przez Organizatora zapozna się ze zgłoszeniami
Uczestników Kursu,
c) 8 marca 2021 r. odbędą obrady komisji,
d) 9 marca 2021 r. nastąpi ogłoszenie listy Uczestników. Uczestnicy zostaną powiadomieni
mailem o kwalifikacji do Kursu przez Organizatora.
e) pierwszego dnia Kursu Uczestnicy podpiszą umowę będącą porozumieniem z firmą
prowadzącą Kurs. W umowie zawarta zostanie informacja o ewentualnej karze pieniężnej
w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie w trakcie jego realizacji. Wysokość
kary odpowiada kosztom przeszkolenia pojedynczego Uczestnika i wynosi 600,00 zł.
2. Osoby chętne do wzięcia udziału w Kursie zgłaszają to poprzez wypełnianie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), dostępnego na stronie internetowej Bemowskiego
Centrum
Kultury:
www.bemowskie.pl
oraz
bezpośrednio
pod
linkiem:
http://bit.ly/smykomultisensoryka-bck.

3. Spośród otrzymanych zgłoszeń Organizator dokonuje weryfikacji i wyboru Uczestników Kursu
na podstawie nw. kryteriów. Aby wziąć udział w Kursie należy spełnić wszystkie z niżej
wymienionych kryteriów.
4. Kryteria rekrutacji mówią o tym, że:
a) Osoba zgłaszająca się do Kursu jest zamieszkałym/ą na terenie Dzielnicy Bemowo,
b) Osoba zgłaszająca się do Kursu posiada co najmniej jedno wykształcenie, spośród
wymienionych obszarów: pedagogika, psychologia, fizjoterapia, logopedia i kierunki
terapeutyczne oraz studenci/studentki powyższych kierunków lub osoby posiadające inne
kwalifikacje do pracy z dziećmi.
5. Uczestnik deklaruje udział we wszystkich spotkaniach realizowanych w ramach Kursu.
Niespełnienie tego wymogu skutkuje karą pieniężną w wysokością kosztu Kursu dla jednej
osoby.
6. Każdy ze zgłoszonych kandydatów otrzyma informację dotyczącą decyzji o zakwalifikowaniu się
na Kurs podjętą przez komisję powołaną przez Organizatora.

§ 7 Wizerunek
1. Uczestnik kursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku
(w formie fotograficznej) przez BCK, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie
oświadcza, że zgoda dotyczy materiałów fotograficznych i video przedstawiających jego
wizerunek utrwalony w trakcie Kursu „Smyko-Multisensoryki®”.

§ 8 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestnika Kursu podanych w ramach szkoleń „SmykoMultisensoryki®” jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
1.
Kontakt do wyznaczonego przez BCK inspektora ochrony danych jest pod adresem e-mail
iod@bemowskie.pl lub pod adresem siedziby administratora.
2.
Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit a)
udzieleniem zgody na publikowanie wizerunku, art. 6 ust 1. lit b) udziałem w Kursie „SmykoMultisensoryki®”.
3.
Podane dane będą przechowywane przez okres trwania Kursu, a po jego zakończeniu przez
okres sześciu miesięcy lub w przypadku, gdy została udzielona zgoda na publikowanie wizerunku do
czasu wycofania zgody.
4.
Uczestnik Kursu, który podał swoje dane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5.
Uczestnik Kursu, który podał swoje dane posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
6.
Uczestnik Kursu, który podał swoje dane posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.
7.
Podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz instytucji określonych
w przepisach prawa, m.in. takim jak US.
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Kursie, w przypadku
nie podania danych nie będzie możliwy udział w Kursie.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
4. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji kursu.

