
 

Regulamin Warsztatów Filmoteki Szkolnej w Centrum Technologii Audiowizualnych  

we Wrocławiu 

1. Organizatorem inicjatywy pn. „Warsztaty Filmoteki Szkolnej w Centrum Technologii 

Audiowizualnych we Wrocławiu jest Centrum Technologii Audiowizualnych we współpracy z 

Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej  

2. Warsztaty odbywają się w siedzibie CETA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław. 

3. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów: szkół podstawowych (klasy 7), gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych. Jeden z terminów Warsztatów przeznaczony jest tylko dla 

nauczycieli. Przewidziane są również warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami. 

4. Zapisy na warsztaty prowadzone są poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem 

https://goo.gl/forms/z2z8yXN2s5vRooOu2.  

5. Warsztaty odbywają się w grupach maksymalnie 14-osobowych. Opiekun grupy może 

zgłosić maksymalnie 6 uczniów.  

6. W przypadku terminu Warsztatów dla nauczycieli, nauczyciele mogą zgłaszać się 

indywidualnie lub mogą zgłosić grupę nauczycieli. 

7. Na Warsztaty możliwe są także zgłoszenia indywidualne (w przypadku zajęć dla uczniów), 

jednak w miarę dostępności miejsc. 

8. Warsztaty są bezpłatne.  

9. Zgłoszenia na Warsztaty koordynuje osoba z ramienia CETA – Agnieszka Szarmach,  

tel. 572 349 113, agnieszka.szarmach@filmstudioceta.pl. 

10. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

na warsztaty. Potwierdzenia udziału grupy lub osób indywidualnych w warsztatach 

dokonuje koordynator z ramienia CETA, najpóźniej 14 dni przed terminem warsztatów, na 

które grupy/ osoba indywidualna została przyjęta (nie dotyczy warsztatów odbywających się 

w dniach 1., 2., 3., 4., lutego 2018 roku).. W sytuacji dużego zainteresowania warsztatami 

koordynator może zaproponować inny termin.  

11. Koordynator z ramienia CETA potwierdza również brak możliwości przyjęcia grupy/ osoby 

indywidualnej na preferowany termin drogą mailową lub telefonicznie. 

12. W przypadku konieczności rezygnacji z warsztatów przez grupę lub osoby indywidualne, 

prosimy o poinformowanie o tym fakcie koordynatora z ramienia CETA niezwłocznie. 

13. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestników, nie zapewnia noclegu  

i wyżywienia. 

14. W przypadku niestawienia się na warsztatach w wyznaczonym terminie bez uprzedniego 

powiadomienia grupa lub osoba indywidualna traci możliwość uczestnictwa w kolejnych 

edycjach projektu. 

 


