Regulamin udziału w cyklu szkoleniowym dla nauczycieli i animatorów
małopolskich szkół podstawowych, domów kultury, ośrodków szkolno-wychowawczych i
organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu

„Laboratorium filmowe”
§1
Przepisy ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu
„Laboratorium filmowe ", zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania do udziału
w szkoleniach, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadc
zenia, a także procedury w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu.
2. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytetu
3 Aktywni obywatele, Działania 2 Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych.
3. Organizatorem szkoleń w ramach projektu jest Fundacja Rozwoju Kina.
4. Organizator planuje przeprowadzić jeden cykl szkoleniowy w okresie październik – listopad 2014
roku.
5. Zakres tematyczny szkoleń dotyczy edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia. Program składa się z
części teoretycznej zawierającej treści nt. roli filmu w rozwoju psychospołecznym dzieci, kulturowej
wartości sztuki filmowej, dobrych praktyk edukacji filmowej w kraju i zagranicą. Uczestnicy poznają
narzędzia doboru filmu do wieku i stopnia rozwoju dzieci, zostaną przygotowani do prowadzenia
lekcji filmowych w oparciu o gotowe i samodzielnie opracowane scenariusze. Część praktyczna
poświęcona będzie nauce podstaw technik filmowych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego i
bezpłatnych programów do montażu filmów. W efekcie uczestnicy będą przygotowani do pracy z
grupą nad scenariuszem i amatorską produkcją filmową.
6. Na program składają się będą moduły:
1. Film jako narzędzie edukacyjne
2. Multimedialna szkoła, czyli jak wykorzystać nowe technologie w edukacji
3. Podstawy tworzenia filmów, cz. I (m.in. scenariusz, techniki)
4. Podstawy tworzenia filmów, cz. II (m.in. sprzęt, oprogramowanie, montaż i udźwiękowienie)
7. Szczegółowy program szkoleń stanowi Załącznik nr 1.

§2
Proces rekrutacji
1. Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli i animatorów małopolskich szkół podstawowych, domów
kultury, ośrodków szkolno-wychowawczych i organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi
i młodzieżą.
2. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zgłaszają chęć
uczestnictwa w szkoleniach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej www.frk.org.pl lub www.ffdd.pl i dostarczenie go do organizatora.

3. Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście, przesłać pocztą do biura Fundacji Rozwoju Kina (ul.
Pychowicka 7, 30-364 Kraków) w terminie do 22 września 2014 r. Dopuszczamy również możliwość
przesyłania formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną na adres z.popik@frk.org.pl.
4. W szkoleniach będzie mogło wziąć udział 10-12 osób. Połowa miejsc przeznaczona jest dla osób
pracujących w ośrodkach znajdujących się na terenach wiejskich. Obowiązuje kolejność zgłoszeń,
przy czym w pierwszej kolejności kwalifikowane do udziału w szkoleniach będą osoby pracujące w
ośrodkach znajdujących się na terenach wiejskich.
5. Realizatorzy mogą przeprowadzić nabór dodatkowy w sytuacji, gdy liczba osób zakwalifikowanych
do udziału będzie mniejsza niż liczba dostępnych miejsc lub zgłoszone osoby nie będą spełniać
wymaganych kryteriów.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w programie stworzona będzie lista rezerwowa.
7. (a) Po zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach uczestnicy zobowiązani do przedstawienia
pisemnej deklaracji placówki, w której są zatrudnieni (lub wykonują czynności w oparciu o umowę
wolontaryjną) zobowiązującej uczestnika szkolenia do przeprowadzenia minimum jednych zajęć
filmowych z grupą dzieci, po zakończeniu cyklu szkoleniowego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr
2 do Regulaminu.
(b) Zajęcia filmowe mogą zostać przeprowadzone w oparciu o materiały przygotowane i bezpłatnie
udostępnione przez Organizatora lub w oparciu o własny autorski program.

§3
Warunki prowadzenia szkoleń w ramach projektu
1. Organizator szkoleń zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji
projektu.
2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
4. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu na miejsce szkolenia.
5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na szkolenie, zostaną wpisane na listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia osób zakwalifikowanych we wcześniejszym terminie, mogą je
zastąpić osoby z listy rezerwowej według kolejności, w jakiej znajdują się na liście.
6. Uczestnik jest zobowiązany do udziału w całym cyklu szkoleniowym.
7. Cykl składa się z 4 szkoleń.
8. Każde szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych.
9. Szkolenia odbywać się będą w Krakowie.
10. Terminy szkoleń: 4.10, 18.10, 8-9.11

11. W przypadku rezygnacji z udziału w cyklu przed jego rozpoczęciem uczestnik nie ponosi żadnych
konsekwencji finansowych. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy
rezerwowej.
12. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w całym cyklu szkoleniowym.
13. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani do złożenia oświadczenia o prawdziwości podawanych informacji
i wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych.
14. W celu weryfikacji rezultatów oraz skuteczności działań projektu po zakończeniu cyklu, uczestnicy
szkoleń są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu obowiązującego w projekcie.
§4
Doradztwo
1. Każdy uczestnik szkolenia w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu będzie mógł skorzystać z
bezpłatnych konsultacji dotyczących tematyki szkoleń.
2. Na jednego uczestnika przypadają 2 godziny konsultacji.
3. Konsultacje będą świadczone w formie zdalnej (telefonicznej lub mailowej).

§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator szkoleń.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2014 r.

