
Regulamin uczestnictwa w warsztatach partycypacyjnych dotyczących przebudowy Placu 

Inwalidów Wojennych wraz z pasażem 

 

1. Celem organizacji warsztatów jest uspołecznienie procesu przebudowy przestrzeni 

publicznych w śródmieściu Jasła – pasażu i placu Inwalidów (tzw. placu z kotwicą), w taki 

sposób, aby w rezultacie zaplanowanych zmian powstało miejsce atrakcyjne i wyjątkowe,  

a przy tym w maksymalnym stopniu odpowiadające na potrzeby codziennych użytkowników, 

przede wszystkim młodych mieszkańców naszego miasta.   

2. Warsztaty są przeznaczone dla każdego, niezależnie od wieku lub wykształcenia, kto czuje 

potrzebę konstruktywnego zaangażowania w kreowanie zmian w centrum miasta, może 

temu poświęcić swój czas i wiedzę oraz  chce się rozwijać, np. zyskać nowe umiejętności lub 

doświadczenia. Choć do udziału w warsztatach szczególnie zachęcamy młodzież, to mamy 

nadzieję, że wezmą w nich udział osoby w różnym wieku i z różnych środowisk.  

3. By wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się  wypełniając formularz rejestracji, 

który dostępny będzie od dnia 27 marca 2018 do 31 marca 2018 r. Rejestracja wyłącznie 

drogą elektroniczną. 

4. Liczba miejsc ograniczona (nie więcej niż 50 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Nie przewiduje się tworzenie listy rezerwowej. 

6. Uczestnicy warsztatów będą mogli uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu  

i zdobytą wiedzę. 

7. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 5 z 7 warsztatów. 

8. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne ze złożeniem następującego 

oświadczenia:  

A - osoba pełnoletnia: 

1. W warsztatach uczestniczę dobrowolnie, nieodpłatnie, a w  czasie ich trwania 

podporządkuję się regulacjom organizacyjnym, porządkowym i logistycznym  

przedstawionym na wstępie każdego warsztatu albo opuszczę miejsce warsztatów;  

udostępnione informacje, materiały, sprzęt i urządzenia będę wykorzystywać zgodnie  

z celem warsztatów i  wyłącznie w miejscu ich przeprowadzania. 

2. Nie będę utrwalać przebiegu warsztatów lub wizerunku ich uczestników w miejscu ich 

przeprowadzania w żadnej formie i  na żadnym nośniku  z zamiarem ich dalszego 

upowszechniania. 

3. W przypadku, gdyby podczas warsztatów lub wydarzeń z nimi powiązanych powstał  

z moim udziałem jakikolwiek utwór (tj. dzieło w rozumieniu prawa autorskiego,  

np.  koncepcja, prototyp, wzór użytkowy itp), przenoszę nieodpłatnie na Miasto Jasło 

pełnię autorskich praw majątkowych do tych utworów (dzieł) oraz prawo do ich 

wykorzystywania  w pełnym i dowolnym zakresie, nieograniczone w czasie i przestrzeni 

oraz prawo do rozporządzania tymi prawami na wszystkich polach eksploatacji, bez 

obowiązku wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub uzyskania mojej zgody na takie 

wykorzystanie.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym oraz mojego wizerunku (obrazu i głosu) wyłącznie dla celów związanych  

z realizacją warsztatów partycypacyjnych dotyczących przebudowy Placu Inwalidów wraz  

z pasażem, w tym: 

- dokumentacji frekwencji (ewidencji obecności) uczestnictwa w warsztatach, 



- wydarzeń promujących warsztaty, w tym reklamy. 

Zostałem/am poinformowany przez Miasto Jasło, że podanie przeze mnie danych osobowych 

jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Wycofanie przeze mnie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału  

w warsztatach. 

 

5. Posiadam informacje, że Administratorem moich danych osobowych jest Miasto Jasło  

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło oraz, że: 

a. Dane będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów pn. „Spotkanie 
konsultacyjne w sprawie przebudowy Placu Inwalidów wraz z pasażem”. 

b. Dane uczestników warsztatów mogą będą publikowane w celach promocyjnych. 
c. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących  
u Administratora. 

d. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania oraz poprawiania. 

e. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w warsztatach. 
 

6. Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, 

poz.1204 

 

 B  - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia: 

1. Moje zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach, zostało poprzedzone uzyskaniem zgody  

obojga rodziców (albo sądownie ustanowionego opiekuna prawnego), co jest 

równoznaczne ze złożeniem przez nich  zgodnego oświadczenia w moim imieniu, o treści 

podanej powyżej, w  pkt. A, od 1 do 6.  

2.  Rodzice (albo ustanowiony opiekun prawny), wyrażając zgodę, o której mowa w pkt. B. 1,   

2.1. zobowiązują się do współdziałania z Miastem  Jasłem – organizatorem warsztatów,   

w zakresie związanym z moim uczestnictwem w tych warsztatach, w tym, między innymi 

do:  zapewnienia bezpiecznego powrotu do miejsca zamieszkania po zakończeniu 

warsztatów,  do wyrównania ewentualnych szkód, które mogą powstać wskutek nie 

zastosowania się niepełnoletniego uczestnika warsztatów do zasad określonych w pkt. A. 

1 i 2.  

2.2. przyjmują do wiadomości, że udział w warsztatach jest dobrowolny,  obecność na 

zajęciach będzie rejestrowana, a warsztaty, które będą prowadzone zarówno  

w pomieszczeniach jak i w otwartych przestrzeniach publicznych (pasaż i plac Inwalidów  

w Jaśle) nie są częścią zajęć szkolnych (szkolnych zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych lub 

fakultatywnych) i nie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci lub młodzieży,  ale również dla 

osób dorosłych (pełnoletnich).     

9 . Harmonogram warsztatów: 



 

Kolejność 
realizacji 

Wydarzenie, warsztat: Przewidywane metody lub 
narzędzia 

Uzgodniony termin, 
w 2018 r. 

1 Warsztat wdrażający,  
w tym prelekcja nt. PROP 
oraz auto-prezentacja 
zespołu prof. 
projektantów;  budowanie 
zespołu. 

Prezentacje, dyskusja w formule 
World Cafe; ćwiczenia w grupach  
(percepcja czasu i przestrzeni, 
komunikacja).  

Kwiecień, 4 (środa) 
 
Gimnazjum nr 1, 
Czackiego 2, Jasło 

2 Warsztat diagnostyczny 
 
  

Mini-wykład, dyskusja 
moderowana, spacer studialny,  
zadanie diagnostyczne  
(foto-diagnostyka) 

Kwiecień, 11 
(środa),  Gimnazjum 
nr 1, Czackiego 2, 
Jasło 

3 Warsztat  projektowy – 
ćwiczenia wprowadzające 
do projektowania metodą 
DT-HBD; budowanie 
zespołu cd. + dostarczenie 
wiedzy. 

zadania projektowe w grupach, 
prezentacje, mapa empatii, mini-
wykład i dyskusja. 

Kwiecień, 18 
(środa),  Gimnazjum 
nr 1,  Czackiego 2, 
Jasło 

4 Warsztat projektowy – 
identyfikacja problemów  

Prezentacje foto-esejów, zajęcia 
w grupach – identyfikacja 
problemów w oparciu o 
rezultaty procesu foto-
diagnostyki oraz map empatii; 
prezentacja i dyskusja. 

Kwiecień, 25 
(środa),  Gimnazjum 
nr 1,  Czackiego 2, 
Jasło 

5 Warsztat projektowy –  
w poszukiwaniu 
rozwiązania problemów: 
priorytetyzacja wyzwań, 
uchwycenie powiązań itd.     

Prezentacja prof. projektanta; 
praca w grupach:  mapa 
mentalna, ‘głuchy telefon’; 
dyskusja. 

Maj, 9 (środa),   
Gimnazjum nr 1, 
Czackiego 2, Jasło 

6 Warsztat projektowy – 
wypracowanie koncepcji 
zmian 

Burza mózgów w grupach; 
prezentacja prof. projektanta, 
zadanie projektowe w grupach i 
prezentacja, dyskusja 
syntetyzująca. 

Maj, 16 (środa),   
Gimnazjum nr 1, 
Czackiego 2, Jasło 

7 Warsztat projektowy – 
wypracowanie 
ostatecznych rozwiązań  

Prezentacja prof. projektanta, 
runda pytań, testowanie 
rozwiązań w przestrzeni (gra 
symulacyjna),  
dyskusja i podsumowanie. 

Maj, 23 (środa),   
Gimnazjum nr 1, 
Czackiego 2, Jasło 

8 Wydarzenie zamykające 
cykl warsztatów 

Prezentacja rezultatów prac 
projektowych, dyskusja, 
rozdanie certyfikatów 
aktywnego uczestnictwa; 

Maj, 30 (środa),   
Gimnazjum nr 1, 
Czackiego 2, Jasło 


