
 

 
 
 
 
 
 

Regulamin szkolenia e-learning  „Zależności Globalne” 
 
 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu internetowym „Zależności Globalne”, prowadzonym w 
ramach projektu "Rozwój Północy kontra rozwój Południa - kampania informująca o współzależnościach między 
wyborami Globalnej Północy, a rozwojem Globalnego Południa" Związku Stowarzyszeo Polska Zielona Sied. 
  
2. Organizatorem szkolenia jest Związek Stowarzyszeo Polska Zielona Sied, zwany dalej ZS PZS lub Organizatorem. 
  
3. Celem szkolenia jest dostarczenie biorącym w nim udział nauczycielom kompetencji potrzebnych do prowadzenia 
zajęd z zakresu edukacji globalnej z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
  
4. Szkolenie „Zależności Globalne” trwa od 12 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. 
 
5. Uczestnikiem szkolenia może byd nauczyciel/ka szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, który/a dokona zgłoszenia 
samodzielnie, otrzyma potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz zarejestruje się na platformie e-learning Polskiej 
Zielonej Sieci pod linkiem: http://globalnepoludnie.pl/elearning. 
  
6. Każdy uczestnik/czka szkolenia dokonując rejestracji na platformie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
  
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 
oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 
  
8. Kandydaci i kandydatki, zgłaszający chęd uczestnictwa w szkoleniu, zobowiązani są do rejestracji poprzez wypełnienie 
i nadesłanie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej programu pod linkiem 
http://globalnepoludnie.pl/Zaleznosci-Globalne-e-learning-dla do 7 listopada 2012 roku na adres email 
milena@globalnepoludnie.pl.  
  
9. W ciągu 2 dni roboczych od zakooczenia rejestracji (do 9 listopada 2012 r.) uczestnicy otrzymają emailowo 
potwierdzenie uczestnictwa w kursie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do szkolenia. 
  
10. Ilośd miejsc na szkoleniu ograniczona jest do sześddziesięciu. Organizator dokona rekrutacji w oparciu o informacje z 
formularza zgłoszeniowego układając listę uczestników pod kątem ich doświadczenia (premiowany będzie brak 
doświadczenia) i zainteresowania aspektami poruszanymi na szkoleniu. Dodatkowym czynnikiem będzie miejsce 
zamieszkania (premiowane będzie miejsce zamieszkania poza dużymi miastami, gdzie trudniej o uczestnictwo w 
zajęciach dodatkowych). Ze względu na ograniczoną ilośd miejsc, osoby niezakwalifikowane znajdą się na liście 
rezerwowej i zostaną przyjęte na szkolenie w wypadku rezygnacji osób z listy głównej. 
  
11.  Do wzięcia udziału w szkoleniu wymagana jest podstawowa umiejętnośd posługiwania się komputerem, dostęp do 
Internetu i umiejętnośd poruszania się w Internecie.  
 
12. Szkolenie posiada honorowy patronat Ośrodka Rozwoju Edukacji.  
 
13. Szkolenie jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2012 r. 
 
 

http://globalnepoludnie.pl/Zaleznosci-Globalne-e-learning-dla


 

§2 
PRZEBIEG SZKOLENIA I WARUNKI UKOŃCZENIA 

  
1. Kontrolę nad poprawnym i terminowym przebiegiem szkolenia sprawowad będzie przedstawiciel Organizatora, zwany 
moderatorką szkolenia.  
 
2. Wszystkie materiały szkoleniowe (lekcje, sprawdziany, dodatkowe materiały) zostaną zamieszczone na platformie e-
learning Organizatora pod adresem: http://globalnepoludnie.pl/elearning. 
 
3. Szkolenie podzielone jest na 5 modułów, z których każdy będzie trwał 1 tydzieo. 
  
4. Każdy moduł szkolenia składa się z 2 tematycznych prezentacji multimedialnych zwanych lekcjami, po których 
uczestnik podchodzi do sprawdzianu wiedzy.  
 
5. Szkolenie składa się z 5 sprawdzianów wiedzy. Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem koniecznym, aby przejśd do 
kolejnego modułu.  
 
6. Uczestnicy szkolenia otrzymają od Organizatora bezpłatnie publikację ze scenariuszami zajęd lekcyjnych dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Zależności Globalne”. 
 
7. Oprócz zadao teoretycznych, obowiązkową częścią szkolenia jest zaliczenie zadania praktycznego w postaci 
przeprowadzenia w trakcie szkolenia 1 lekcji na podstawie wybranego scenariusza zajęd z dostarczonej przez 
Organizatora publikacji pt. „Zależności Globalne”.  
 
8. O terminie przeprowadzenia zadania praktycznego uczestnik szkolenia ma obowiązek poinformowad moderatorkę 
niezwłocznie po jego ustaleniu, a najpóźniej do dnia 26 listopada 2012 r.  
 
9. Po przeprowadzeniu lekcji uczestnik szkolenia ma obowiązek zdad relację za pomocą specjalnie przygotowanego 
formularza sprawozdania dostępnego w materiałach szkoleniowych na platformie e-learning oraz przesład drogą 
emailową do moderatorki szkolenia 3 fotografie obrazujące przebieg przeprowadzonej lekcji.  
 
10. Do zaliczenia zadania praktycznego konieczna jest akceptacja moderatorki szkolenia.  
 
11. Uczestnicy w ramach szkolenia zobowiązani są do: 
a) zarejestrowania się i uzupełnienia swojego profilu na platformie e-learning pierwszego dnia szkolenia, tj. 12.11.2012 
r. 
b) terminowego zapoznawania się z lekcjami każdego modułu; 
c) terminowego zaliczania sprawdzianów zgodnie z zaleceniami zawartymi w danym module; 
d) terminowego wykonania zadania praktycznego.  
 
12. Uczestnicy wyrażają zgodę, by ich sprawozdania były wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez 
Organizatora. 
  
13. Organizator szkolenia zapewnia każdemu uczestnikowi ścisły kontakt z moderatorką drogą emailową. 
  
14. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
  
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika ze szkolenia w wypadku gdy: 
a) uczestnik nie zarejestruje się na platformie e-learning do 16 listopada 2012 r. 
b) opóźnienie uczestnika w zaliczeniu sprawdzianu przekroczy tydzieo; 
c) uczestnik nie zaliczy sprawdzianu w dopuszczalnym terminie i nie poinformuje moderatorki o przyczynach opóźnienia 
i terminie uzupełnienia zaległości; 
d) uczestnik nie zaliczy zadania praktycznego w terminie szkolenia; 
e) uczestnik łamie rażąco zasady dobrego wychowania i netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) w kontaktach 
z moderatorką lub/i innymi uczestnikami. 
 
16. Uczestnicy szkolenia po zaliczeniu sprawdzianów ze wszystkich modułów oraz zadania praktycznego otrzymają 
certyfikat ukooczenia szkolenia „Zależności Globalne”.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta


 

  
17. Powyższe zasady regulaminu należy zaakceptowad podczas pierwszego logowania do platformy szkolenia. Brak 
akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. 
  
  

§3 
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 
1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie szkolenia i opracowanych na 
zamówienie ZS PZS podczas realizacji szkolenia posiada ZS PZS. 
  
2. Dostępne podczas szkolenia lekcje, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały powstałe w ramach 
projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i 
promocyjnych są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na 
rzecz Związku Stowarzyszeo Polska Zielona Sied. Lekcje powstały w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012. Zezwala się na dowolne wykorzystanie pod warunkiem zachowania 
ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy 
rozwojowej. 
 
3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie projektu i upublicznione przez ZS PZS można kopiowad, rozpowszechniad, 
odtwarzad i wykonywad, tworzyd utwory zależne, użytkowad w sposób niekomercyjny i komercyjny na zasadzie uznania 
autorstwa — utwór należy oznaczyd w sposób określony w punkcie 2. §3. 
 
4. Dodatkowe informacje na temat licencji Creative Commons można uzyskad pod adresem  http://creativecommons.pl. 
 
5. Z chwilą nadesłania przez uczestników programu do ZS PZS utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania 
dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na ZS PZS przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa 
majątkowe do utworu (pracy) w zakresie: 
  
5.1 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę 
(np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilośd i wielkośd nakładu; 
  
5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, 
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, 
reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie 
korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowao, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu 
np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego organizatora, artykułu prasowego; oraz prawa 
pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z 
obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na ZS PZS własności 
nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony. 
  
6. Uczestnik przystępujący do szkolenia zobowiązuje się nie nadsyład materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i 
prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialnośd wobec osób, których 
prawa naruszył. 
  
  

§ 4 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 
1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w 
Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 
  
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji szkolenia jest Związek Stowarzyszeo Polska Zielona 
Sied. 
  
3. Uczestnik/czka szkolenia „Zależności Globalne” podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. 



 

  
4. Uczestnik/czka szkolenia „Zależności Globalne” wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZS PZS swych danych 
osobowych udostępnianych podczas szkolenia w celach komunikacyjnych, dydaktycznych, statystycznych, 
sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalnośd ZS PZS. 
  
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
użytkownik/czka ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
  
6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. 
  
7. Uczestnik/czka szkolenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku przez Związek Stowarzyszeo 
Polska Zielona Sied z siedzibą w Krakowie. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez 
zamieszczenie nadesłanych przez uczestnika fotografii z przebiegu projektu na stronie internetowej oraz w zasobach ZS 
PZS. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
  
  
  

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeo niniejszego regulaminu należy przesyład na adres poczty 
elektronicznej moderatorki szkolenia: milena@globalnepoludnie.pl (ew. info@zielonasiec.pl) lub na adres pocztowy: 
Związek Stowarzyszeo Polska Zielona Sied, ul. Kaszubska 57 pok. 204, 70-402 Szczecin. 
  
2. ZS PZS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się 
obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników szkolenia poprzez przesłanie informacji o zmianie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na platformie e-learning szkolenia. 

 


