
REGULAMIN  
Modułu: CYKL WARSZTATOWY „Ciało w pracy i w edukacji”  

z zakresu m.in. pracy nad troską o dobrostan i rozwój fizyczny  edukatorki/edukatora i młodzieży: 
pracy z emocjami i wyrażaniem ich w ciele oraz profilaktyki stresu i redukcji napięć w ciele,  

realizowanego w ramach programu Latarnie PNWM, 2022 
[dalej: „Regulamin”] 

 

Program Latarnie PNWM realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie [dalej: MIK] w 
ramach programu Latarnie PNWM - prowadzonego i finansowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę 
Młodzieży (PNWM).  
W 2022 roku w ramach programu Latarnie PNWM realizowany będzie m.in. cykl warsztatowy mający na 
celu wzmocnienie kompetencji osobistych edukatorów i edukatorek, pracujących lub zamierzających 
nawiązać współpracę z młodzieżą [dalej: CYKL WARSZTATOWY]. 
 

Słownik: 
 
MIK – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 17C, 30-233 Kraków, instytucja 
kultury Województwa Małopolskiego, jest realizatorem programu Latarnie PNWM, w ramach którego 
prowadzi moduł: CYKL WARSZTATOWY „Ciało w pracy i w edukacji” z zakresu m.in troski o dobrostan i 
rozwój fizyczny  edukatorki/edukatora i młodzieży: pracy z emocjami i wyrażaniem ich w ciele oraz 
profilaktyki stresu i redukcji napięć w ciele. 
CYKL WARSZTATOWY/Zajęcia – cykl warsztatów pn. „Ciało w pracy i w edukacji” (2 sesje warsztatowe po 
4 godziny zegarowe na żywo i jeden warsztat online trwający 2,5 godziny) z zakresu m.in. troski o 
dobrostan i rozwój fizyczny  edukatorki/edukatora i młodzieży: pracy z emocjami i wyrażaniem ich w 
ciele oraz profilaktyki stresu i redukcji napięć w ciele, mający na celu wzmocnienie kompetencji osobistych 
edukatorów i edukatorek, współpracujących lub zamierzających nawiązać współpracę z młodzieżą. 
Sposób realizacji i  terminy określa Ramowy program CYKLU WARSZTATOWEGO (załącznik nr 1 do 
Regulaminu). 
UCZESTNIK CYKLU WARSZTATOWEGO – osoba, która zgłosiła swój udział w CYKLU WARSZTATOWYM 
poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do Regulaminu) i została zakwalifikowana 
przez MIK do udziału w CYKLU WARSZTATOWYM zgodnie z Regulaminem. 
 
 
 

I. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. CYKL WARSZTATOWY skierowany jest do edukatorów i edukatorek, współpracujących lub 
zamierzających nawiązać współpracę z młodzieżą (12+). 

2. Celem  CYKLU WARSZTATOWEGO  jest  wzmocnienie  kompetencji  osobistych  ww. edukatorów  
i  edukatorek poprzez cykl warsztatów dot. m.in. troski o dobrostan i rozwój fizyczny  
edukatorki/edukatora i młodzieży: pracy z emocjami i wyrażaniem ich w ciele oraz profilaktyki 
stresu i redukcji napięć w ciele. 

3. Udział w CYKLU WARSZTATOWYM jest bezpłatny, należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (wzór) 
(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest równoznaczne 
z potwierdzeniem, że dana osoba zapoznała się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości jego 
postanowienia, i że jako UCZESTNIK zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w CYKLU WARSZTATOWYM. 



5. CYKL WARSZTATOWY realizowany będzie dla maks. 20 UCZESTNIKÓW  w sposób i w terminach 
wskazanych w Ramowym programie CYKLU WARSZTATOWEGO (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. CYKL WARSZTATOWY organizowany będzie w formule na żywo (dwa spotkania) w siedzibie 
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 r. 17c, 30-233 Kraków i/lub, w 
zależności od warunków pogodowych, w wybranych miejskich parkach oraz online na 
platformie ZOOM (jeden warsztat). UCZESTNICY dostaną od  MIK na podany w Formularzu 
zgłoszeniowym (wzór) (załącznik nr 2 do Regulaminu) adres mailowy. informacje niezbędne do 
zalogowania się na ww. platformie i udziału online w CYKLU WARSZTATOWYM.  

7. UCZESTNICY CYKLU WARSZTATOWEGO, którzy wzięli udziału we wszystkich zajęciach 
warsztatowych zgodnie z podanym Ramowym harmonogramem cyklu (załącznik nr 1 do 
Regulaminu) otrzymają zaświadczenie o ukończeniu CYKLU WARSZTATOWEGO. 

 
II. KRYTERIA REKRUTACJI 

1. O przyjęciu na CYKL WARSZTATOWY decydują informacje podane przez uczestnika w  
Formularzu zgłoszeniowym (wzór) (załącznik nr 2 do Regulaminu). Podstawowym kryterium 
warunkującym możliwość udziału w CYKLU WARSZTATOWYM jest deklaracja udziału we 
wszystkich trzech spotkaniach CYKLU WARSZTATOWEGO na żywo i online, ponadto brane pod 
uwagę będą: praca/chęć nawiązania współpracy z młodzieżą i kolejność nadesłanych do MIK 
zgłoszeń. 

2. Obowiązuje limit 20 UCZESTNIKÓW CYKLU WARSZTATOWEGO.  
 
III. JAK I KIEDY NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ 
 

1. Liczba uczestników CYKLU WARSZTATOWEGO jest ograniczona (20 osób). MIK, w oparciu o 
opisane w Regulaminie zasady rekrutacji zadecyduje o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału 
w CYKLU WARSZTATOWYM. 

 
2. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 7 września 2022 r. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie 

online poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy (zgodny z wzorem z załącznika nr 2 do 
Regulaminu). 

3. Przesłanie zgłoszenia poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem się do udziału w CYKLU WARSZTATOWYM. Osoby, które zostaną 
zakwalifikowane w ramach limitu UCZESTNIKÓW do udziału w CYKLU WARSZTATOWYM zostaną 
o tym poinformowane osobnym mailem. 

4. Zgłoszenia wysłane na druku Formularza zgłoszeniowego a nie poprzez elektroniczny Formularz 
zgłoszeniowy nie będą rozpatrywane przez MIK. 

 
 
IV. JAK I KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O ZAKWALIFIKOWANIU   

1. Potwierdzenie przyjęcia na CYKL WARSZTATOWY zostanie wysłane drogą mailową do dnia 8 
września 2022 r. do godz. 12.00 na adres mailowy podany przez osobę zgłaszającą się na CYKL 
WARSZTATOWY w Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

 
2. Osobę zgłaszającą się na CYKL WARSZTATOWY, która dostała potwierdzenie przyjęcia na CYKL 

WARSZTATOWY  ZOBOWIĄZANA JEST POTWIERDZIĆ SWOJE UCZESTNICTWO w mailu zwrotnym 
do dnia 9 września 2022 r. do godz. 12.00, wtedy staje się UCZESTNIKIEM CYKLU 
WARSZTATOWEGO w rozumieniu Regulaminu. Brak przesłanego potwierdzenia w ww. terminie 
traktowane jest jako rezygnacja z udziału w CYKLU WARSZTATOWYM. 

3. W sytuacji gdy osoba zgłaszająca się na CYKL WARSZTATOWY, nie prześle potwierdzenia zgodnie 
z zasadami, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zrezygnuje z udziału w CYKLU WARSZTATOWYM 
po dniu 9 września 2022 r. (rezygnację należy przesłać na adres: dziganska@mik.krakow.pl), MIK 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPmzDT6u6O8KPTq2VCeykm1hM_Jefl5IWDzGoZUievNk8sQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPmzDT6u6O8KPTq2VCeykm1hM_Jefl5IWDzGoZUievNk8sQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPmzDT6u6O8KPTq2VCeykm1hM_Jefl5IWDzGoZUievNk8sQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPmzDT6u6O8KPTq2VCeykm1hM_Jefl5IWDzGoZUievNk8sQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPmzDT6u6O8KPTq2VCeykm1hM_Jefl5IWDzGoZUievNk8sQ/viewform


wyśle do osoby/osób, która(-e) nie zakwalifikowała(-y) się w pierwszym naborze (na adres 
mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym), potwierdzenie przyjęcia na CYKL 
WARSZTATOWY podając termin na potwierdzenie uczestnictwa. Nabór zakończy się w dniu 
13 września 2022 r. 

 
V. DODATKOWE INFORMACJE 
 

1. Dodatkowych informacji udziela: Weronika Idzikowska: idzikowska@mik.krakow.pl; tel. 663 726 565.  
2. MIK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie 

z chwilą jego publikacji na: mik.krakow.pl 
3. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 Lipca 1943 

17C, 30-233. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela 
Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim 
skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: 
iod@mik.krakow.pl. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) 
ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Działania, o których informujemy 
realizują statutową misję MIK w ramach obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej. Gdy 
zakończą się działania w 2022 roku, usuniemy imię, nazwisko i telefon. Zostawimy w naszej bazie 
tylko adres e-mail, na który będziemy wysyłać informacje o działalności edukacyjnej prowadzonej 
przez MIK. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich 
zmiany, poprawiania lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. W MIK korzystamy z aplikacji 
zakupionych w pakiecie Google Workspace. Pomagają nam one komunikować się z Państwem 
i gromadzić dane w bazy danych. Ponieważ jest to usługa chmurowa, dane mogą być przechowywane 
na serwerach firmy Google Ireland Ltd., która dostarcza nam te rozwiązania techniczne.  
Jeśli mają Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt, a w przypadku dalszych zastrzeżeń, mogą też 
Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 
 
 

Załączniki do Regulaminu:  
Załącznik nr 1 – harmonogram CYKLU WARSZTATOWEGO 
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy (wzór) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:idzikowska@mik.krakow.pl
mailto:idzikowska@mik.krakow.pl
mailto:iod@mik.krakow.pl


REGULAMIN  
Modułu: CYKL WARSZTATOWY „Ciało w pracy i w edukacji”  

z zakresu m.in. pracy nad troską o dobrostan i rozwój fizyczny  edukatorki/edukatora i młodzieży:  
pracy z emocjami i wyrażaniem ich w ciele oraz profilaktyki stresu i redukcji napięć w ciele, 

  realizowanego w ramach programu Latarnie PNWM, 2022 

 
Załącznik nr 1 – harmonogram  

CYKLU WARSZTATOWEGO 
 
Harmonogram cyklu pn. „Ciało w pracy i w edukacji” 
 
 
15 września 2022 r., godz. 10.00–14.00 – na żywo 

29 września 2022 r,,  godz. 10.00–14.00 – na żywo 

6 października 2022 r., godz. 10.00–12.30 – online (via Zoom) 

Spotkania poprowadzą: Weronika Idzikowska, Monika Kiwak, Monika Filipowicz, szczegóły na 
https://mik.krakow.pl/dzialania/sztuka-zycia/. Spotkania na żywo będą się odbywać w siedzibie 
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (ul. 28 Lipca 1943 17c) oraz – w zależności od warunków 
pogodowych – w wybranych miejskich parkach.  
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REGULAMIN  

Modułu: CYKL WARSZTATOWY „Ciało w pracy i w edukacji”  
z zakresu m.in. pracy nad troską o dobrostan i rozwój fizyczny  edukatorki/edukatora i młodzieży:  

pracy z emocjami i wyrażaniem ich w ciele oraz profilaktyki stresu i redukcji napięć w ciele, 
  realizowanego w ramach programu Latarnie PNWM, 2022 

 
 

 
Załącznik nr 2 

– Formularz zgłoszeniowy (wzór) 
 
Formularz zgłoszeniowy  
Cykl warsztatowy „Ciało w pracy i w edukacji” 
 
1)   Imię i nazwisko: … 
 
2)  Adres mailowy: … 
 
3)   W jakiej miejscowości pracujesz/działasz: … 
 
4)   Czym się zajmujesz (scharakteryzuj swoje środowisko pracy): … 
 
5)   Cykl „Ciało w pracy i w edukacji” to trzy spotkania: dwa na żywo i jeden warsztat online. Zależy nam, 
żebyś uczestniczył(-a) we wszystkich – dzięki temu będziemy w stanie sprawnie poprowadzić proces 
grupowy i treningowy. Czy możesz uczestniczyć we wszystkich spotkaniach? 
  
Tak / Nie 
Komentarz (jeśli potrzebny):… 
 
6)   Spotkania w ramach cyklu realizowane są w ramach projektu „Sztuka życia – wzmacniamy poprzez 
edukację kulturową”, który skierowany do osób już na co dzień współpracujących lub chcących nawiązać 
współpracę z młodzieżą (12+). Czy pracujesz albo planujesz nawiązanie współpracy z młodymi ludźmi? 
Napisz nam o tym więcej. 
  
Odpowiedź:… 
 
7)   W trakcie warsztatów na żywo będziemy korzystać z metod pracy z ciałem. Czy jest coś, co 
powinnyśmy wziąć pod uwagę w tym kontekście i co może decydować o Twoim zaangażowaniu w 
proponowane ćwiczenia? 
 
Odpowiedź:… 
 
8)   Czy masz jakieś szczególne specjalne potrzeby dot. uczestnictwa w spotkaniach, w tym na przykład: 
potrzebę tłumaczenia na Polski Język Migowy, audiodeskrypcje lub inne? 
 
 
Odpowiedź:  


