
Regulamin warsztatów Trenerzy Różnorodności w FOROOM – Międzykulturowym Miejscu
Spotkań w Alei Bielany

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w  serii  warsztatów  (zwanych  dalej
„Warsztatami”) organizowanym przez Ingka Centres Polska sp. z o.o. Janki, Pl. Szwedzki 3,
05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000725159,
zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Realizatorem  i  prowadzącym  określone  Warsztaty  jest  podmiot  wskazany  w  opisie
Warsztatów w §3 niniejszego Regulaminu, dalej jako: "Realizator Warsztatów".

3. Realizator Warsztatów jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację i treści prowadzonego
przez siebie Warsztatu.  

4. Warsztaty  mają  charakter  edukacyjny  oraz  rozrywkowy.  Ich  celem  jest  w  szczególności
integracja wielokulturowa poprzez aktywności artystyczne i dydaktyczne. 

5. Opis  poszczególnych  Warsztatów  wraz  z  warunkami  i  zasadami  uczestnictwa  w  nich
wskazano w §3 niniejszego Regulaminu.

6. Warsztaty odbywają się:
 I semestr: w soboty w godz. 14-20:

o 25.09.  –  spotkanie  informacyjno-organizacyjne  dla  uczestników  i
rodziców/opiekunów oraz pierwsze zajęcia integracyjne

o 16.10.  – szkolenie
o 06.11. – szkolenie 
o 27.11. – szkolenie
o 18.12. – szkolenie 
o 22.01.  – szkolenie (ferie  w woj.  dolnośląskim odbywają się w terminie  31.1.-

13.2.)
7. II semestr – soboty, godziny popołudniowe; w odstępach 3-4 tygodniowych. Terminy zostaną

podane w grudniu 2021.
8. Warsztaty prowadzone są w lokalu FOROOM na terenie Centrum Handlowego Aleja Bielany

przy ul.  Czekoladowej 7-9, 55-040, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce (dalej jako: "Centrum
Handlowe") oraz online

9. W ramach  Warsztatów organizowane  są  zajęcia  o  charakterze  edukacyjnym prowadzone
przez ekspertów i nauczycieli związanych z tematyką wielokulturowości.

10. Udział  w  Warsztatach  oznacza  zgodę  na  wszystkie  warunki  określone  w  niniejszym
Regulaminie,  w tym wyrażenie  zgody na przetwarzanie  danych osobowych Uczestnika na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

11. W  trakcie  trwania  Warsztatów  może  zostać  wykonana  dokumentacja  fotograficzna  i/lub
filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach.

12. Uczestnik  lub  Opiekun  dokonując  zgłoszenia  do  udziału  w  Warsztatach  wyraża
Organizatorowi  nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie  swojego wizerunku swojego lub
wizerunku  swojego  dziecka  utrwalonego  podczas  Warsztatów  dla  celów  promocyjnych



Organizatora w związku z organizacją i  prowadzeniem Warsztatów na polach eksploatacji
obejmujących:  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczanie,  rozpowszechnianie,  publiczne
udostępnianie,  zwielokrotnianie  dowolną  techniką,  łączenie  z  tekstem,  zamieszczanie  w
materiałach,  publikacjach  prasowych  w  formie  elektronicznej  i  pisemnej,  raportach  oraz
portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub z jego
udziałem,  w tym w szczególności  poprzez  social  media np.:  Facebook,  Instagram, TikTok,
strony internetowe Organizatora oraz YouTube.

§ 2. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

1. Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób mieszkających lub uczących się
na terenie Wrocławia i Gminy Kobierzyce. 

2. Uczestnicy  będą  mieli  możliwość  nieodpłatnego  wzięcia  udziału  w  Warsztatach  pt.  Młodzi
Trenerzy Różnorodności

3. Osoby,  które  zostają  zakwalifikowane  do  wzięcia  udziału  w  Warsztatach,  zwane  są
„Uczestnikami”. 

4. Warsztaty są wydarzeniem ograniczonym ze względu na liczbę Uczestników. 
5. Uczestnicy  zostaną  wybrani  podczas  rozmowy kwalifikacyjnej  prowadzonej  przez  Realizatora

Warsztatów.
6. Liczba Uczestników z Warsztatów wskazana jest w §3 niniejszego Regulaminu.
7. Udział  w  Warsztatach  wymaga  zgłoszenia  uczestnictwa  poprzez  wypełnienie  formularza

zgłoszeniowego.  Jest to jedyna forma zgłoszenia chęci do udziału w Warsztatach.
8. Zapisy  na  rozmowy  kwalifikacyjne  odbywają  się  poprzez  formularz  dostępny  na  stronie

www.alejabielany.pl, który zostanie uruchomiony najpóźniej 10 września 2021.
9. Rejestracji  na  Warsztaty  dokonać  może  niepełnoletni  uczestnik,  jednak  na  udział

niepełnoletniego uczestnika rodzic lub opiekun prawny (zwany dalej "Opiekunem") musi wyrazić
pisemną zgodę. 

10. Udział w Warsztatach jest bezpłatny dla Uczestników. 
11. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  błędnych  lub  niekompletnych  danych,

uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem.
12. Warsztaty mogą zostać odwołane przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyny.

Organizator dopuszcza także zmianę godziny poszczególnych Warsztatów. O każdej z tych sytuacji
Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć w przestrzeń online, jeśli tego wymagać
będą przepisy prawa aktualnie obowiązującego.

14. Podczas warsztatów Opiekunowie nie towarzyszą Uczestnikom małoletnim i pozostawiają ich pod
opieką  Realizatora  Warsztatów,  który  jest  odpowiedzialny  za  opiekę  i  bezpieczeństwo
Uczestników Warsztatów.

15. W czasie Warsztatów Uczestnicy oraz Opiekunowie mają obowiązek przestrzegać Regulaminu, w
szczególności  zasad  bezpieczeństwa  i  wzajemnego  szacunku  oraz  stosować  się  do  zaleceń
prowadzącego Warsztaty. 

16. Każdy  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  dbania  o  rzeczy  swoje  oraz  innych.  Organizator  nie
odpowiada  za  zniszczenia  rzeczy  należących  do  Uczestnika,  a  dokonanych  przez  innych
Uczestników. 

http://www.alejabielany.pl/


17. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Warsztatów może on lub jego
Opiekun zostać obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

18. Organizator  lub  Realizator  Warsztatów  posiada  prawo  weryfikacji  spełnienia  warunków
uczestnictwa  w  Warsztatach  oraz  wykluczenia  Uczestnika,  jeśli  zachodzi  uzasadnione
podejrzenie,  że  dany  Uczestnik  działa  sprzecznie  z  Regulaminem  lub  nie  spełnia  warunków
uczestnictwa określonych w Regulaminie.

19. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie trwania
pandemii COVID-19 obowiązujących w Centrum Handlowym.

§ 3.

OPIS WARSZTATÓW

1. Projekt  polega  na  uczeniu  otwartości  młodych  ludzi  i  dzięki  temu  budowaniu  mostów
porozumienia  i  silnych  relacji  w  lokalnych  społecznościach  we  Wrocławiu  i  Gminie
Kobierzyce.  W ramach projektu powstanie  sieć  młodych trenerów  różnorodności,  którzy
najpierw  sami  nauczą  się  jak  radzić  sobie  z  międzykulturowymi  wyzwaniami,  lepiej
komunikować  z  innymi,  integrować  się,  a  następnie  będą  te  idee  przekazywać  swoim
rówieśnikom i dorosłym w najbliższym otoczeniu. 
 OD PAŹDZIERNIKA 2021 DO STYCZNIA 2022 

START SZKOLEŃ 
Szkolenia dla grupy odbywać się będą w jedną lub dwie soboty miesiąca w FOROOM.
Szkolenie odbywać się będą w formie warsztatowej z użyciem gier i zabaw odpowiednich
do wieku uczestników. Język szkolenia: polski, jednakże ze wsparciem językowym osób z
mniejszości  językowych  (np.  ukraiński,  koreański,  angielski).  Czas  trwania  ok.  6  h
szkoleniowych na miejscu, z przerwą na lunch. Dodatkowo zadania domowe oraz praca w
grupach i parach online. Całe szkolenie w I semestrze obejmie ok. 60 h szkoleniowych. 
Tematyka szkoleń: 

o Różnorodność i współpraca jako wartość społeczności 
o Integracja i inkluzja 
o Uprzedzenia i dyskryminacja 
o Różnice i konflikty międzykulturowe 
o Świadomość swojej kultury i tożsamość kulturowa 
o Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych 
o Wspieranie dialogu i umiejętności mediacyjne
o Metody budowania mostów zamiast murów 
o Projekty własne w zakresie promowania różnorodności i integracji 

 STYCZEŃ 2022 
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU 
Uczestnicy  szkoleń  otrzymają  certyfikaty  potwierdzające  ich  nowe  kompetencje  oraz
zaprezentują swoim rodzicom, opiekunom, wychowawcom etc. swoje wstępne pomysły
na autorskie projekty, które będą realizować w II semestrze oraz w wakacje 2022. 

 LUTY 2022 DO SIERPNIA 2022 
PROJEKTY WŁASNE MŁODZIEŻY 

https://centrumtworczosci.pl/warsztaty/warsztaty-artystyczne/zasady-bezpieczenstwa-w-czasie-trwania-pandemii-covid-19/


Młodzież  realizuje  projekty  własne,  do  których  zaprasza  innych  młodych  ludzi  oraz
dorosłych.  Celem projektów jest  dzielenie  się  swoją  nową wiedzą,  wspieranie  nowych
kompetencji  swoich  społeczności,  wspieranie  integracji  innych  osób  z  najbliższego
środowiska.  Szczególny  nacisk  będzie  kładziony  na  wspieranie  takich  wartości  jak
różnorodność, integracja, dialog, przeciwdziałanie wykluczeniu. Młodzież uzyska wsparcie
finansowe na organizację swoich projektów na terenie FOROOM w formie grantów oraz
wsparcie organizacyjne w zapraszaniu gości specjalnych (ze świata nauki, kultury, sportu)
na  swoje  międzykulturowe  wydarzenia.  Najbardziej  zaangażowane  osoby  zostaną
nagrodzone nagrodami specjalnymi. 

2. Realizatorem Warsztatów jest Komfort Dialogu Manuela Pliżga-Jonarska, ul. Konna 1a/11, 52-
200 Wysoka, Polska, NIP: 6912115635, REGON: 240186007

3. Liczba Uczestników ograniczona jest do 16 osób.
4. Uczestnicy  wyłaniani  są  na  podstawie  rozmowy  kwalifikacyjnej  prowadzonej  przez

Realizatora.  Realizatorowi  przysługuje  wyłączne  prawo  wyłonienia  Uczestników
zakwalifikowanych do Warsztatów.

§ 4.

 DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy jest Organizator.
b) Kontakt z Organizatorem możliwy jest drogą korespondencyjną pod adresem wskazanym

w § 1.1. lub drogą elektroniczną pod adresem krzysztofa.gromada@ingka.com
2. Celem oraz podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) przeprowadzenie  Warsztatów  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie
w odniesieniu  do  danych  osobowych  Uczestników Warsztatów –  na  podstawie  zgody
Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Warsztatach.
4. W  ramach  realizacji  Warsztatów,  dane  osobowe  zostaną  ujawnione  podmiotom,  które

świadczą  usługi  dla  lub  w  imieniu  Organizatora.  Mogą  to  być  dostawcy  systemów
informatycznych i  usług wsparcia technicznego tych systemów oraz podmioty zewnętrzne
wykonujące  w  imieniu  Organizatora  czynności  związane  z  realizacją  Warsztatów,  w  tym
Realizator  Warsztatów.  Ponadto  dane  Uczestników  Warsztatów  mogą  zostać  przekazane
uprawnionym  organom  państwowym,  o  ile  obowiązek  taki  przewidują  powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
a) do momentu zakończenia Warsztatów lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie –

w odniesieniu do danych Uczestników Warsztatów,
6. Uczestnikom  przysługuje  prawo  dostępu  do  podanych  danych  osobowych,  do  ich

sprostowania,  uzyskania ich kopii,  żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania/usunięcia, co może być równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Warsztatach.

7. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



8. Dokonując  zgłoszenia  udziału  w  Warsztatach  Uczestnik  wyraża  tym  samym  zgodę  na
przetwarzanie  danych  osobowych  w postaci:  imienia,  nazwiska,  adresu  e-mail,  numeru
telefonu, daty urodzenia, numeru telefonu rodzica/opiekna.

9. W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  wątpliwości  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych, chęci uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
lub przeniesienia tych danych do innego administratora, ich trwałego usunięcia prosimy o
kontakt pocztą na adres Administracja Centrum Handlowego Aleja Bielany, ul. Czekoladowa

7-9,  Bielany Wrocławskie  55-040 Kobierzyce  lub pocztą  elektroniczną na adres  mailowy
prywatnosc.alejabielany@ikea.com     

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Jeżeli Uczestnik Warsztatów ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Warsztatów może wnieść

reklamację  w  formie  wiadomości  elektronicznej  wysłanej  na  adres:
krzysztofa.gromada@ingka.com  lub  w  formie  pisemnej  na  adres  Administracja  Centrum
Handlowego  Aleja  Bielany,  ul.  Czekoladowa  7-9,  Bielany  Wrocławskie  55-040  Kobierzyce.
Reklamacja  zostanie  rozpatrzona  w  terminie  14  dni.  Uczestnik  Warsztatów  zostanie
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie
pisemnej na adres, z którego została złożona reklamacja.  

3. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  www.alejabielany.pl  w  sposób
umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym
toku czynności. 

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  pod  warunkiem,  że  taka  zmiana  nie
naruszy praw nabytych Uczestnika Warsztatów. 

5. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  znajdować  będą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Regulamin obowiązuje od 06 września 2021 r.

mailto:prywatnosc.alejabielany@ikea.com

