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RULES
Certified Interpretive Guide (CIG) course: 11-15 June 2018
and
Certified Interpretive Guide Trainer (CIGT) course: 11-17 June 2018
Within the Programme:
Cicerone. Interpret Europe Summer Courses.
[“RULES”]
The Cicerone. Interpret Europe Summer Courses Programme [Cicerone] is carried out by Małopolski Instytut Kultury
in Krakow in cooperation with the European Association for Heritage Interpretation Interpret Europe.
In 2018, two parallel courses will be carried out within the Programme, for certified interpretive guides (CIG) and their
continuation in the form of the course of certified interpretive guide trainers (CIGT). The courses are of international
nature and are entirely in the English language. The courses are addressed to the persons who already have guide
experience (CIG) and trainer experience (CIGT), who would like to expand their competences. No experience is
necessary in the scope of interpretation of the heritage.
Terminology
MIK: Małopolski Instytut Kultury in Krakow, the office: ul. 28 lipca 1943 nr 17C, 30-233 Krakow, Poland, an institution
of culture of the Małopolskie voivodeship, the organiser of the Cicerone Programme and of the cig and CIGT courses.
More information about MIK: http://mik.krakow.pl/, [MIK].
Interpret Europe, European Association for Heritage Interpretation [Interpret Europe]: a membership organisation
registered in Germany, with over 500 members of 43 countries. Focused on the interpretation of the heritage, in
support of everyone who – through the work with direct experience of the recipients – strive to render deeper
meaning to cultural and natural heritage. The European platform of cooperation and sharing, especially in the scope of
research and education. More information about Interpret Europe: http://www.interpret-europe.net/feet/home.html
The priority operation of Interpret Europe consists in building a network of cooperation of the persons who are
involved in both cultural and natural heritage. Only members of Interpret Europe may take part in CIG and CIGT
courses (individual or professional membership). The persons who are not members of Interpret Europe and are
qualified for participation in the CIG / CIGT course are obliged to pay the annual membership fee or individual or
professional members within 7 days of the time reception of the email message confirming participation in the course.
More information about membership fees of Interpret Europe: http://www.interpret-europe.net/top/join.html
Certified Interpretive Guide course: the international course of certified interpretive guides [CIG course]. The
certificates of the CIG course are issued by Interpret Europe. They are available for the participants of the CIG course
who pass the final tests.
More about the CIG course: http://www.interpret-europe.net/top/training/guide-course.html
Certified Interpretive Guide Trainer course: the international course of certified interpretive guide trainers [CIGT
course] intended as the continuation of the CIG course. The certificates of the CIGT course are issued by Interpret
Europe. They are available for the participants of the course who pass the final tests.
More about the CIGT course: http://www.interpret-europe.net/top/training/guide-trainer-course.html
Course participant: any person who reported his/her participation in the CIG/CIGT course in the Application Form and
was qualified by MIK to participate in the CIG/CIGT course in accordance with the Rules, and who paid the annual
membership fee for individual or professional members.
I.

General information about CIG and CIGT courses
1. Language: English
2. Leader:
Thorsten Ludwig, the managing director of Interpret Europe, certified trainer
Valya Stergioti, the coordinator for trainings of Interpret Europe, certified trainer

3. Dates:
CIG course: 11-15 June 2018
CIGT course: 11-17 June 2018
4. Programme:
The framework programme of the CIG and CIGT courses: Annex no. 1 to the Rules
5. Number of participants:
CIG course: two parallel CIG courses – the maximum number of participants in each: 16 persons – for the
total of 32 persons. Maximum 8 persons from each group may be allowed to attend the CIGT trainer course.
CIGT course: the maximum number of participants: 16 persons
6. Location:
Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Krakow, Poland
7. Catering:
The organiser provides full catering for all participants in the courses, including breakfast, lunch, dinner and
snacks during coffee breaks.
8. Accommodation:
The participants of the courses will be accommodated in double rooms in Hotel Daisy Superior, about 15
minutes walk from the location of the CIG and CIGT courses. Accommodation with breakfasts. Swimming pool
available. More about the hotel: https://hotel.jrp.pl/pl/hotel/
II. Fees for CIG and CIGT courses
1. The fees for the participants of the CIG and CIGT courses from outside of Poland
The fees for the CIG and CIGT course vary and take into account the differences in the level of average
income in various countries. The fees for the course are given in Euro (Table 1) and depend on the country of
residence of the given person. If the person intending to enrol is from a country that is not included in the
following list, please contact: cicerone@mik.krakow.pl
Table of fees 1
Course/country
of residence

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

CIG course

€ 365

€ 485

€ 665

€ 785

CIGT course

€ 560

€ 740

€ 1010

€ 1190

European
countries

Albania
Belarus
Bosnia and
Herzegovina
Bulgaria
Kosovo
Macedonia
Moldova
Montenegro
Serbia
Ukraine

Croatia
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia

Belgium
Finland
France
Italy
Malta
Spain
United Kingdom

Austria
Denmark
Germany
Iceland
Ireland
Luxembourg
Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland

Countries with
IE members
from outside
Europe/ Kraje
spoza Europy z
członkami IE

Colombia
Costa Rica
Egypt
Mexico
Philippines
Turkey
Zimbabwe

Israel

Australia
Bahrain
Canada
New Zealand
Puerto Rico

United States
of America

2. The fees for the participants of the CIG and CIGT courses from the territory of Poland
The fees for the CIG and CIGT courses are stated in Table of fees no. 2 below. The fees are in PLN.

Table of fees 2
Course/country of
residence

Group 1

Group 2

CIG course

1530 PLN

2040 PLN

CIGT course

2350 PLN

3110 PLN

Poland/Polska

Participants from
institutions of
Marshal Office of
the Malopolska
Voivodship

Participants from the
territory of Poland

3. The fee for the CIG course includes:
a) ca. 40 hours of the course, the examination process and the certification process,
b) 6 nights of stay (10-16 June 2018) in the hotel in double rooms,
c) full catering, 5 days (11-15 June 2018): breakfasts (in the hotel), dinners, suppers and two additional
coffee breaks; a breakfast on 16 June 2018,
d) study tours within the training (transfers, entrance tickets, guides),
e) course materials.
4.

The fee for the CIGT course includes:
a) ca. 60 hours of the course, the examination process and the certification process,
b) 8 nights of stay (10-18 June 2018) in the hotel in double rooms,
c) full catering 7 days (11-17 June 2018): breakfasts (in the hotel), dinners, suppers and two additional
coffee breaks; a breakfast on 18 June 2018,
d) study tours within the training (transfers, entrance tickets, guides),
e) course materials.

5. The fees for the CIG and CIGT course are not changed when the participant of the course resigns of
accommodation or catering. The price does not include costs of travel to/from the location, insurance, visas,
etc. The participants of the course are responsible for obtaining entry visas for Poland, if necessary. The
information about visa requirements: https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/.
If you need an invitation document, please contact: cicerone@mik.krakow.pl
6. In justified cases, it is possible to reduce the fees for the course specified in the Regulations, in particular in
the case of institutions cooperating with MIK and entities from the Małopolska region. The fee for the course
is then determined individually.
III. Recruitment
1. Recruitment for the CIG and CIGT courses is provided solely with the electronic Application form at
http://mik.krakow.pl/cicerone/2018. The applications should be sent from 12 March 2018 to 14 May 2018.
2. Sending the Application Form is not equivalent with qualification for participation in the CIG or CIGT course.
The persons qualified for participation in the courses will be informed with a separate email message. The
confirmations of acceptance for the CIG or CIGT course will be emailed and the latest by 16 May 2018 to the
email address stated in the Application Form.
3. The person qualified for participation in the course is obliged to pay the fee resulting from the rules for the
given course within 7 days of the date of sending the email confirmation for acceptance for the CIG or CIGT
course. Lack of payment within this time limit shall be regarded as resignation of the qualified person from
the participation in the course.
4. If the person qualified for the participation in the course does not have a valid membership fee for individual
or professional members of Interpret Europe, he/she shall be obliged to pay the relevant membership fee.
More information about membership fees of Interpret Europe: http://www.interpreteurope.net/top/join.html. Failure to pay the membership fee by 4 June 2018 will prevent the participation of
the person qualified in the course even though the fee for the course may be paid.

IV. Resignation of the course
Resignation of the participation in the CIG and CIGT course is possible in accordance with the conditions
described in the Rules. The resignation should be filed by email at cicerone@mik.krakow.pl.
1. The resignation filed by 25 May 2018 inclusive: we refund the amount for the course paid less the necessary
costs of bank operations.
2. The resignation filed within the period 25-31 May 2018: we refund the amount paid for the course less 1/3 of
the amount and the necessary costs of bank operations.
3. The resignation filed after 31 May 2018: the funds paid cannot be refunded.
4. We recommend buying the travel insurance to cover fees if cancelling participation in the training proves to
be necessary at a later time.
V. Additional information:
1. Contact:
Katarzyna Barańska,
cicerone@mik.krakow.pl; tel. +48 12 422 18 84 extension 34.
2. MIK reserves the right to change the application deadline for the CIG and CIGT courses, or not to organize
them due to insufficient number of applicants.
3. MIK reserves the right to change the Rules at any time. The change of the Rules shall become effective on
their publication at http://mik.krakow.pl/cicerone/2018
4. The Administrator of Personal Data stated in the Application Form for the CIG and CIGT courses is Małopolski
Instytut Kultury in Krakow (MIK), with the office at ul. 28 lipca 1943 nr 17 c, 30-233 Krakow. The personal
data will be processed solely for the purpose of organisation of the Certified Interpretive Guide (CIG) course
11-15 June 2018 and of the Certified Interpretive Guide Trainers (CIGT) course 11-17 June 2018, within the
Cicerone Programme. Expression of consent for processing of personal data by MIK is voluntary, although
necessary for the above purpose in accordance with the act of 29 August 1997 on protection of personal data
(the consolidated text in DzU 2016 item 922 as amended). The person to whom the data refer is entitled to
access the contents of his/her data and correct the data.

Annexes to the RULES:
Annex no. 1. The framework programme of the CIG and CIGT courses
http://mik.krakow.pl/cicerone/2018/content/uploads/schedule.pdf
Annex no. 2. The Application Forms
http://mik.krakow.pl/cicerone/2018/content/uploads/CIG_registration_form_preview.pdf
http://mik.krakow.pl/cicerone/2018/content/uploads/CIGT_registration_form_preview.pdf

REGULAMIN
Kursu certyfikowanych przewodników-interpretatorów
(Certified Interpretive Guide – CIG), 11-15 czerwca 2018 r.
oraz
Kursu certyfikowanych trenerów przewodników-interpretatorów
(Certified Interpretive Guide Trainer – CIGT), 11-17 czerwca 2018 r.
realizowanych w ramach Programu
Cicerone. Letnie kursy Interpret Europe.
[dalej: „REGULAMIN”]
Program Cicerone. Letnie kursy Interpret Europe [dalej: Cicerone] realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie we współpracy z European Association for Heritage Interpretation (Europejskim Stowarzyszeniem na
rzecz Interpretacji Dziedzictwa) Interpret Europe.
W 2018 r. w ramach Programu Cicerone realizowane będą równolegle dwa kursy certyfikowanych przewodnikówinterpretatorów (Certified Interpretive Guide – CIG) oraz będący ich kontynuacją kurs certyfikowanych trenerów
przewodników-interpretatorów (Certified Interpretive Guide Trainer – CIGT). Kursy są międzynarodowe i w całości
prowadzone są w języku angielskim.
Kursy kierowane są do osób posiadających doświadczenie przewodnickie (CIG) oraz trenerskie (CIGT), które chcą
poszerzyć swoje kompetencje. Nie jest konieczne doświadczenie w zakresie interpretacji dziedzictwa.
Słownik:
MIK – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków, Polska, instytucja
kultury Województwa Małopolskiego, realizator Programu Cicerone i kursów CIG oraz CIGT. Więcej informacji o
działalności MIK: http://mik.krakow.pl/, [dalej: MIK].
Interpret Europe, European Association for Heritage Interpretation (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz
Interpretacji Dziedzictwa) [dalej: Interpret Europe] – organizacja członkowska zarejestrowana w Niemczech,
zrzeszająca ponad 500 członków z 43 państw. Zajmuje się interpretacją dziedzictwa, wspierając wszystkich, którzy
poprzez pracę nad bezpośrednim doświadczeniem odbiorców starają się nadać dziedzictwu kulturowemu i
naturalnemu głębszego znaczenia. Europejska platforma współpracy i wymiany, szczególnie w zakresie badań i
edukacji. Więcej informacji o działalności Interpret Europe: http://www.interpret-europe.net/feet/home.html
Priorytetowym działaniem Interpret Europe jest budowanie sieci współpracy osób zajmujących się dziedzictwem
zarówno kulturowym jak i naturalnym. W kursach CIG oraz CIGT mogą wziąć udział jedynie członkowie Interpret
Europe (członkostwo indywidualne lub profesjonalne). Osoby, które nie są członkami Interpret Europe, a zostaną
zakwalifikowane do udziału w kursie CIG lub CIGT, zobowiązane są do uiszczenia rocznej opłaty członkowskiej dla
członków indywidualnych lub profesjonalnych w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail
potwierdzającej udział w kursie. Więcej informacji o opłatach członkowskich Interpret Europe: http://www.interpreteurope.net/top/join.html
Kurs Certified Interpretive Guide – międzynarodowy kurs certyfikowanych przewodników-interpretatorów [dalej:
kurs CIG]. Certyfikaty kursu CIG wystawiane są przez Interpret Europe. Uzyskują je uczestnicy kursu CIG, którzy
pomyślnie przejdą testy końcowe.
Więcej o kursie CIG: http://www.interpret-europe.net/top/training/guide-course.html
Kurs Certified Interpretive Guide Trainer – międzynarodowy kurs certyfikowanych trenerów przewodnikówinterpretatorów [dalej: kurs CIGT], prowadzony jest jako kontynuacja kursu CIG. Certyfikaty kursu CIGT wystawiane są
przez Interpret Europe. Uzyskują je uczestnicy kursu, którzy pomyślnie przejdą testy końcowe.
Więcej o kursie CIGT: http://www.interpret-europe.net/top/training/guide-trainer-course.html
Uczestnik kursu – osoba, która zgłosiła swój udział w kursie CIG bądź CIGT na Formularzu zgłoszeniowym i została
zakwalifikowana przez MIK do udziału w kursie CIG bądź CIGT zgodnie z Regulaminem i uiściła roczną opłatę
członkowską dla członków indywidualnych lub profesjonalnych
I.

Ogólne informacje o kursach CIG oraz CIGT

1. Język: angielski

2. Prowadzący:
Thorsten Ludwig – dyrektor zarządzający Interpret Europe, certyfikowany trener
Valya Stergioti – koordynatorka ds. szkoleń Interpret Europe, certyfikowana trenerka
3. Daty:
Kurs CIG: 11-15 czerwca 2018 r.
Kurs CIGT: 11-17 czerwca 2018 r.
4. Program:
Ramowy program kursów CIG i CIGT – załącznik nr 1 do Regulaminu
5. Liczba uczestników:
Kurs CIG: dwa równoległe kursy CIG – maksymalna ilość uczestników każdego z nich: 16 osób – łącznie 32 osoby.
Z każdej z grup maksymalnie 8 osób będzie miało możliwość zrobienia kursu trenerskiego CIGT.
Kurs CIGT: maksymalna liczba uczestników: 16 osób
6. Miejsce realizacji:
Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków, Polska
7. Wyżywienie:
Organizator zapewnia pełne wyżywienie dla uczestników kursów, w tym śniadania, lunch, kolację i przekąski
w trakcie przerw kawowych.
8. Zakwaterowanie:
Uczestnicy kursów zakwaterowani zostaną w pokojach dwuosobowych Hotelu Daisy Superior, ulokowanego
ok. 15 min. piechotą od miejsca realizacji kursów CIG i CIGT. Noclegi ze śniadaniem. Możliwość korzystania
z basenu.
Więcej o hotelu: https://hotel.jrp.pl/pl/hotel/
II. Opłaty za kursy CIG i CIGT
1. Opłaty dla uczestników kursów CIG i CIGT spoza terytorium Polski
Opłaty za kursy CIG i CIGT są zróżnicowane i uwzględniają różnice w poziomach średnich dochodów
w różnych krajach. Wysokość opłaty za kurs podana jest w Euro – Tabela nr 1, i zależy od kraju zamieszkania
danej osoby. Jeśli osoba, która chce zapisać się na kurs nie znajduje na poniższej liście swojego kraju
zamieszkania, prosimy o kontakt: cicerone@mik.krakow.pl
Tabela opłat nr 1
Rodzaj
kursu/kraj
zamieszkania

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Kurs CIG

€ 365

€ 485

€ 665

€ 785

Kurs CIGT

€ 560

€ 740

€ 1010

€ 1190

Kraje
europejskie

Albania
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Kosowo
Macedonia
Mołdawia
Czarnogóra
Serbia
Ukraina

Chorwacja
Cypr
Czechy
Estonia
Grecja
Węgry
Łotwa
Litwa
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia

Belgia
Finlandia
Francja
Włochy
Malta
Hiszpania
Wielka Brytania

Austria
Dania
Niemcy
Islandia
Irlandia
Luxemburg
Holandia
Norwegia
Szwecja
Szwajcaria

Kraje spoza

Kolumbia

Izrael

Austrialia

Stany

Europy z
członkami IE

Kostaryka
Egipt
Meksyk
Filipiny
Turcja
Zimbabwe

Bahrajn
Kanada
Nowa Zelandia
Portoryko

Zjednoczone
Ameryki

2. Opłaty dla uczestników kursów CIG i CIGT z terytorium Polski
Opłaty za kursy CIG i CIGT zgodnie z Tabelą opłat nr 2 poniżej. Wysokość opłaty podana jest w PLN.
Tabela opłat 2
Rodzaj kursu/kraj
zamieszkania

Grupa 1

Grupa 2

Kurs CIG

1530 PLN

2040 PLN

Kurs CIGT

2350 PLN

3110 PLN

Polska

Uczestnicy z
instytucji Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego

Uczestnicy z terytorium
Polski

3. Opłata za kurs CIG obejmuje:
a) ok. 40 godzin kursu, proces egzaminacyjny oraz proces certyfikacji,
b) 6 noclegów (10-16 czerwca 2018 r.) w hotelu w pokojach dwuosobowych,
c) pełne wyżywienie, 5 dni (11-15 czerwca 2018 r.): śniadania (w hotelu), obiady, kolacje i dwie dodatkowe
przerwy kawowe; śniadanie 16 czerwca 2018 r.,
d) wycieczki studyjne w ramach szkolenia (przejazdy, bilety wstępu, oprowadzania),
e) materiały kursowe.
4. Opłata za kurs CIGT obejmuje:
a) ok. 60 godzin kursu, proces egzaminacyjny oraz proces certyfikacji,
b) 8 noclegów (10-18 czerwca 2018 r.) w hotelu w pokojach dwuosobowych,
c) pełne wyżywienie 7 dni (11-17 czerwca 2018 r.): śniadania (w hotelu), obiady, kolacje i dwie dodatkowe
przerwy kawowe; śniadanie 18 czerwca 2018 r.,
d) wycieczki studyjne w ramach szkolenia (przejazdy, bilety wstępu, oprowadzania),
e) materiały kursowe.
5. Opłaty za kursy CIG i CIGT nie ulegają zmianie w przypadku rezygnacji uczestnika kursu z noclegu czy
wyżywienia. Cena nie obejmuje kosztów dojazdów do/z miejsca wydarzenia, ubezpieczenia, wiz, itp.
Obowiązek pozyskania ewentualnej wizy wjazdowej na teren Polski spoczywa na uczestnikach kursów.
Informacja dotycząca wymagań wizowych dostępna jest pod adresem: https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/.
W razie potrzeby posiadania dokumentu zaproszenia prosimy o kontakt: cicerone@mik.krakow.pl
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość obniżenia opłat za kursy wskazanych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności w przypadku instytucji współpracujących z MIK oraz podmiotów z regionu
Małopolski. Wysokość opłaty za kurs ustalona jest wówczas indywidualnie.
III. Rekrutacja
1. Rekrutacja na kursy CIG oraz CIGT prowadzona jest wyłącznie poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie http://mik.krakow.pl/cicerone/2018. Zgłoszenia prosimy nadsyłać od dnia 12 marca
2018 r. do 14 maja 2018 r.
2. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w kursie
CIG bądź CIGT. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursach zostaną o tym poinformowane osobnym
mailem. Potwierdzenie przyjęcia na kurs CIG lub CIGT zostanie wysłane drogą mailową najpóźniej do dnia 16
maja 2018 r. na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym.

3. Osoba zakwalifikowana do udziału w kursie zobowiązana jest do wniesienia opłaty wynikającej
z Regulaminu za dany kurs w przeciągu 7 dni od daty wysłania mailem potwierdzenia przyjęcia na kurs CIG
bądź CIGT. Brak wpłaty w ww. terminie traktowany będzie jako rezygnacja osoby zakwalifikowanej z udziału
w kursie.
4. Jeżeli osoba zakwalifikowana do udziału w kursie nie ma ważnej opłaty członkowskiej dla członków
indywidualnych lub profesjonalnych Interpret Europe zobowiązana jest do wniesienia stosownej opłaty
członkowskiej. Więcej informacji o opłatach członkowskich Interpret Europe: http://www.interpreteurope.net/top/join.html. Nie uiszczenie opłaty członkowskiej w terminie do 4 czerwca 2018 r. uniemożliwi
udział osoby zakwalifikowanej do udziału w kursie pomimo uiszczenia opłaty za kurs.
IV. Rezygnacja z kursu
Zapewniamy możliwość rezygnacji z udziału w kursie CIG i CIGT na zasadach opisanych w Regulaminie.
Rezygnację należy składać za pomocą poczty e-mail na adres cicerone@mik.krakow.pl.
1. Rezygnacja złożona w terminie do dnia 25 maja 2018 r. włącznie – zwracamy wpłaconą kwotę za kurs
pomniejszoną o konieczne koszty operacji bankowych.
2. Rezygnacja złożona w okresie 25-31 maja 2018 r. – zwracamy wpłaconą kwotę za kurs pomniejszoną o 1/3
wysokości tej kwoty i konieczne koszty operacji bankowych.
3. Rezygnacja złożona po 31 maja 2018 r. – nie ma możliwości uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
4. Zalecamy rozpatrzenie ubezpieczenia podróżnego pokrywającego opłaty w razie potrzeby późniejszego
anulowania udziału w szkoleniu.
V. Dodatkowe informacje:
1. Kontakt:
Katarzyna Barańska,
e-mail: cicerone@mik.krakow.pl; tel. +48 12 422 18 84 wew. 34.
2. MIK zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji kursów CIG i CIGT lub ich nie zorganizowania
w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.
3. MIK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą
jego publikacji na http://mik.krakow.pl/cicerone/2018
4. Administratorem Danych Osobowych podanych w Formularzu zgłoszeniowym na kursy CIG oraz CIGT jest
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (dalej jako MIK), z siedzibą przy ul. 28 lipca 1943 nr 17 c, 30-233
Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Kursu certyfikowanych przewodnikówinterpretatorów (Certified Interpretive Guide – CIG), 11-15 czerwca 2018 r. oraz Kursu certyfikowanych
trenerów przewodników-interpretatorów (Certified Interpretive Guide Trainer – CIGT), 11-17 czerwca 2018 r.,
realizowanych w ramach Programu Cicerone. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
MIK jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załączniki do REGULAMINU:
Załącznik nr 1 – Ramowy program kursów CIG i CIGT
http://mik.krakow.pl/cicerone/2018/content/uploads/schedule.pdf
Załącznik nr 2 – Formularze zgłoszeniowe
http://mik.krakow.pl/cicerone/2018/content/uploads/CIG_registration_form_preview.pdf
http://mik.krakow.pl/cicerone/2018/content/uploads/CIGT_registration_form_preview.pdf

