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REGULAMIN AKADEMII NOWE HORYZONTY WE WROCŁAWIU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia 2 edycji projektu wrocławskiej AKADEMII 

NOWE HORYZONTY (zwanego dalej „Akademią”). 

2. Akademia to inicjatywa przeznaczona dla nauczycieli uczących w szkołach mieszczących się we 

Wrocławiu; jej celem jest pogłębienie wiedzy filmowej uczestników, rozwijanie ich pasji i 

zainteresowań, merytoryczne wsparcie w wykorzystaniu filmu jako narzędzia edukacyjnego oraz 

pobudzenie aktywności praktyczno-filmowej (w zakresie tworzenia filmów dokumentalnych i 

fabularnych). 

3. Organizatorem Akademii jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-

22-71-014, REGON: 015503904, zwane dalej „Organizatorem” . 

4. Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Organizatora umieszczonej w 

domenie: www.nhef.pl. 

5. Projekt trwa w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., przy czym szczegółowe 

daty poszczególnych zjazdów i etapów prac określa osobny harmonogram (zwany dalej 

„Harmonogramem”) dostępny na stronie internetowej Organizatora umieszczonej w domenie: 

www.nhef.pl. Harmonogram może ulegać modyfikacjom dokonanym przez Organizatora. 

Organizator poinformuje Uczestników zmianach Harmonogramu.  

6. Uczestnikiem Akademii (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba pracująca jako nauczyciel 

w szkole publicznej prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, która 

pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. 

 

§ 2 

Etapy Rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do Akademii przebiega dwuetapowo: 

1) pierwszy etap – zgłoszenie – trwający od dnia 23 września 2014 r. od godziny 15:00 do dnia 12 
października 2014 r. do godziny 23:59, 

2) drugi etap - opis pomysłu - trwający od dnia 13 października 2014 r. od godziny 6:00 do dnia 31 
października 2014 r. do godziny 23:59. 

2. W celu zgłoszenia się do Akademii, zgłaszający powinien zarejestrować się w serwisie 

www.nowehoryzonty.pl (zwanym dalej „Serwisem”) zgodnie z regulaminem świadczenia usług 

drogą elektroniczną w Serwisie, korzystając z formularza zamieszczonego na podstronie. 
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3. W drugim etapie rekrutacji zgłaszający otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail z formularzem 

zgłoszeniowym – opisem pomysłu na projekt. 

4. Zgłaszający powinien podać wszystkie dane wymagane przez formularz zgłoszeniowy – opis 

pomysłu na projekt, zgodne z rzeczywistością, zaś pomysł na projekt opisany w zgłoszeniu winien 

być jego autorstwa. Zgłoszenia niepełne lub zawierające dane nieprawdziwe nie będą brane pod 

uwagę przez Organizatora podczas rekrutacji do Akademii. 

5. Zgłaszający powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy - opis pomysłu na projekt, podpisać go i 

przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: beata.marciniak@nowehoryzonty.pl  

 

§ 3 

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja do Akademii przebiega na podstawie oceny pomysłu na wykorzystanie pracy nad 

tworzeniem filmu w szkole, a także dotychczasowych działań zgłaszającego w zakresie edukacji 

filmowej. 

2. Uczestnicy poprzedniej edycji Akademii, nie mogą zgłaszać się do niej po raz kolejny. 

3. Organizator poinformuje wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia na Akademię, o wynikach 

rekrutacji drogą mailową w dniu 31 października 2014 r.  

4. Organizator w przypadku wpłynięcia dużej liczby aplikacji zastrzega sobie prawo przeprowadzenia  

rozmów kwalifikacyjnych, o których terminie i miejscu odbycia poinformuje osoby zapraszane na 

rozmowę.  

 

§ 4 

Zasady uczestnictwa w Akademii 

 

1. Zasady uczestnictwa w projekcie określa umowa zawarta między uczestnikiem Akademii, zwanym 

dalej „Uczestnikiem”, a Organizatorem. 

2. Uczestnicy po ogłoszeniu wyników rekrutacji potwierdzają swój udział mailowo na adres 

beata.marciniak@nowehoryzonty.pl do dnia 5 listopada 2014 r. 

3. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty wyżywienia, dojazdów oraz ewentualnego 

zakwaterowania na czas uczestnictwa w Akademii. 

4. Akademia jest projektem rocznym.  

5. W terminie od listopada 2014 do czerwca 2015 roku odbędzie się 9 weekendowych zjazdów, 

odbywających się w piątek (godz. 17.00-20.00), sobotę (godz.9.00-18.00) i niedzielę (godz.9.00- 

15.00), w ramach których Uczestnicy będą uczęszczać na warsztaty prowadzone przez twórców 

filmowych, spotykać się z gośćmi specjalnymi, wykonywać ćwiczenia praktyczne, tworzyć własne 

etiudy oraz słuchać wykładów dotyczących analizy i realizacji filmów. Na zakończenie tego etapu 

Uczestnicy pod kierunkiem prowadzących przygotowują własną etiudę filmową (jej realizacją 

zajmują się między zjazdami, w trakcie zjazdów konsultują poszczególne etapy swoich prac z 

prowadzącymi).  

6. Akademia zakłada pracę własną Uczestników pomiędzy zjazdami, realizację zadań domowych oraz 

konsultacje online z prowadzącymi. W przypadku niewywiązywania się Uczestnika z realizacji 

zadań międzyzjazdowych, jak również ominięcia dwóch pełnych (co jest równoznaczne sześciu 

dniom warsztatów) lub więcej zjazdów Uczestnik może zostać usunięty z udziału w dalszej części 

Akademii. Nieobecność na zjeździe może zostać usprawiedliwiona jeśli jej powodem jest choroba 
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Uczestnika lub obowiązek wykonywania priorytetowych zadań lub obowiązków służbowych, co 

zostanie przez Uczestnika odpowiednio udokumentowane. Wniosek Uczestnika o 

usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach należy przedstawić Organizatorowi na adres mailowy: 

beata.marciniak@nowehoryzonty.pl w terminie 3 dni roboczych od daty nieobecności, zaś w 

przypadku, w którym nie będzie możliwe dotrzymanie powyższego terminu z przyczyn 

niezależnych od Uczestnika – w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania przyczyny. 

7. Kontakt Organizatora z Uczestnikami odbywa się głównie drogą mailową. Uczestnik jest 

zobowiązany do mailowego potwierdzania przybycia lub zgłoszenia nieobecności na zjeździe na 3 

dni robocze przed zjazdem. W braku otrzymania potwierdzenia przybycia lub zgłoszenia 

nieobecności w powyższym terminie, Organizator prześle Uczestnikowi odpowiednie upomnienie 

drogą mailową.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niearchiwizowania roboczych materiałów filmowych 

powstających w ramach ćwiczeń warsztatowych.  

 

§ 5 

Rezygnacja 

 

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Akademii, o czym powinien 

poinformować Organizatora drogą mailową. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Akademii Organizator może przeprowadzić 

rekrutację uzupełniającą, której zasady zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

umieszczonej w domenie: www.nhef.pl. 

 

§ 6 

Dane osobowe 

 

1. Organizator uprawniony jest, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), do przetwarzania danych 

osobowych zgłaszających i Uczestników w celu przeprowadzenia rekrutacji do Akademii oraz 

umożliwienia Uczestnikom uczestnictwa w Akademii. 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu zostały określone w regulaminie 

świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie www.nowehoryzonty.pl.  

3. W celu zgłoszenia się do Akademii, należy podać następujące dane osobowe: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres, 

3) adres e-mail, 

4) numer telefonu, 

5) adres szkoły, w której zgłaszający jest zatrudniony. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania tych danych osobowych skutkuje 

koniecznością pominięcia zgłoszenia do Akademii. 

4. Organizator jest administratorem ww. danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

5. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych 

przez zgłaszających i Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 
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6. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. 

7. Organizator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać 

przetwarzanie danych osobowych zgłaszających i Uczestników innym podmiotom. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Akademii, rekrutacji do Akademii i uczestnictwa w 

Akademii oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, zgłaszający lub 

Uczestnik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: 

beata.marciniak@nowehoryzonty.pl  

2. Regulamin wchodzi w życie dnia 24 września 2014 r. i obowiązuje do 30 czerwca 2015 r. 

mailto:beata.marciniak@nowehoryzonty.pl

