Regulamin uczestnictwa w Kursie Trenerskim I i II stopnia
§1
Zasady ogólne
1. Warunkiem zapewnienia uczestnictwa jest zgłoszenie elektroniczne w formie
„Zgłoszenia uczestnictwa” lub „Wniosku o współfinansowanie” oraz (w przypadku
wniosku o współfinansowanie – po pozytywnej ocenie w/w wniosku) wpłata zaliczki
w wysokości 450,00 złotych przez Uczestnika lub organizację, instytucję, firmę
delegującą.
Rekomendujemy przesłanie CV równolegle z „Wnioskiem o współfinansowanie”, gdyż
zawiera ono informacje uzupełniające wniosek, ułatwiając jego merytoryczną ocenę.
Szczegółowe wypełnienie wniosku i przesłanie CV zwiększa szanse na przyznanie
współfinansowania.
2. Odpłatność za Kurs Trenerski I stopnia wynosi:
 2700 złotych – Pełen koszt uczestnictwa
 2450 złotych – koszt w przypadku opłacenia kursu 30 dni przed jego rozpoczęciem (nie
dotyczy osób ubiegających się o współfinansowanie)
 Od 1350 do 2700 złotych – odpłatność w przypadku przyznania współfinansowania
Odpłatność za Kurs Trenerski II stopnia wynosi:
 6000 złotych – koszt uczestnictwa
 4550 złotych – koszt w przypadku opłacenia kursu 30 dni przed jego rozpoczęciem (nie
dotyczy osób ubiegających się o współfinansowanie)
 Od 4200 złotych – odpłatność w przypadku przyznania współfinansowania
3. Cena kursu zawiera koszt uczestnictwa w kursie, certyfikacji, materiałów dydaktycznych
oraz przerw kawowych. Cena kursu nie zawiera kosztów zakwaterowania, dojazdów,
wyżywienia, chyba, że uzgodniono inaczej.
§2
Współfinansowanie
1. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość współfinansowania kosztów przez
Fundację ITFF (11 Muz Innowacje w kulturze) w ramach Szkoły Trenerów i Facylitatorów.
Każdy wniosek oceniamy indywidualnie, w oparciu o wewnętrzne kryteria.
2. Współfinansowanie przyznawane jest w oparciu o ocenę "Wniosku o współfinansowanie"
przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). W skład KOW wchodzi minimum dwóch
oceniających, wybranych przez Fundację 11 Muz Innowacje w kulturze.
3. Równolegle oceniane są cztery kategorie informacji, które są wydzielone we „Wniosku
o współfinansowanie”. Dlatego np. brak możliwości samodzielnego sfinansowania kursu
nie jest jedynym kryterium i równie istotna jest motywacja oraz plany zawodowe
Uczestnika.
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4. Złożenie „Wniosku o współfinansowanie” oraz jego ocena jest bezpłatna. W przypadku
negatywnej oceny wniosku lub zaproponowania niższego współfinansowania Uczestnik
nie jest zobligowany do udziału w Kursie Trenerskim.
5. Średni czas oceny wniosku wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku wątpliwości lub
pytań Realizator może zwrócić się z prośbą do uczestników o rozszerzenie informacji
zawartych we wniosku.
W wyjątkowych sytuacjach czas oceny wniosku może wynieść od 7 do 14 dni roboczych.
6. Wysokość współfinansowania Kursu Trenerskiego I stopnia przez Realizatora wynosi do
1350 złotych.
7. Wysokość współfinansowania Kursu Trenerskiego II stopnia przez Realizatora wynosi do
1800 złotych.
§3
Odpłatność
1. Odpłatność za udział w kursie, zgodnie ze zgłoszonym uczestnictwem, powinna zostać
wpłacona na rachunek Realizatora w Idea Bank S.A. w ciągu 21 dni od przyznania
współfinansowania lub w innym ustalonym indywidualnie z Uczestnikiem terminie.
Dane do przelewu:
Numer rachunku: 54 1950 0001 2006 0042 0770 0002
Adres: Fundacja ITFF, ul. Piramowicza 11/13 90-254 Łódź
Tytułem: „Imię, nazwisko, Kurs Trenerski I stopnia








2. Istnieje możliwość rozdzielenia odpłatności na raty: zaliczka + 3 raty płatne
w terminie maksymalnie do 9 miesięcy od dnia zgłoszenia. Rozdzielenie odpłatności na
raty nie jest związane z żadnymi dodatkowymi opłatami.
3. W przypadku zgłoszenia Uczestnika lub przyznania pozytywnego współfinansowania:
3.a) w przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa przez Uczestnika w terminie ponad 11
dni przed rozpoczęciem kursu:
Uczestnik może odbyć kurs w innym terminie w ciągu 12 miesięcy
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kursie Trenerskim I lub II stopnia, Realizator
zwraca wpłaconą przez uczestnika odpłatność, pomniejszoną o odstępne - kwotę opłaty
rejestracyjnej w wysokości 450,00 złotych.
Decyzja należy do Uczestnika.
3.b) w przypadku braku pisemnej rezygnacji lub rezygnacji późniejszej niż 11 dni przed
rozpoczęciem kursu i niewzięcia udziału w kursie Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia
ustalonej kwoty odpłatności.
4. Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych.
W przypadku odwołania kursu przez Realizatora:
Uczestnik może odbyć kurs w innym terminie w ciągu 12 miesięcy zachowując przyznane
współfinansowanie.
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Realizator może zwrócić Uczestnikowi wpłaconą odpłatność w całości i aby wziąć udział w
Kursie Trenerskim I lub II stopnia uczestnik musi złożyć nowy „Wniosek o
współfinansowanie” lub „Zgłoszenie Uczestnictwa”.

§4
Programy i certyfikacja
1. Kursy Trenerskie realizowane są przez Realizatora, jako następujące działania pożytku
publicznego:
nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
(Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie). Są one realizowane równolegle jako działalność nieodpłatna i odpłatna,
finansowane w szczególności z odpłatności uczestników, darowizn, przychodów z działalności
gospodarczej, dotacji i zbiórek publicznych.
2. Kurs Trenerski I stopnia jest pierwszym stopniem Kursów Trenerskich realizowanych
w ramach Szkoły Trenerów i Facylitatorów.
Obejmuje 50 godzin dydaktycznych z zakresu kwalifikacji i umiejętności trenerskich
realizowanych w sześciu modułach tematycznych: projektowanie, dynamika grupy, komunikacja,
metody i narzędzia, branding i wizerunek oraz sprzedaż i organizacja. Oraz około 10 godzin pracy
własnej poświęconej przygotowaniu autorskiego szkolenia.
3. Kurs Trenerski II stopnia jest drugim stopniem Kursów Trenerskich realizowanych
w ramach Szkoły Trenerów i Facylitatorów.
Obejmuje około 120 godzin dydaktycznych z zakresu doskonalenia umiejętności trenerskich
realizowanych poprzez 8 szkoleń oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach
autorskich uczestników.
4. Certyfikaty kursów wydawane są przez Fundację ITFF (11 Muz Innowacje w kulturze) w
ramach Programu Kultura Rozwoju i nadają uprawnienia do oficjalnego stosowania poznanych
umiejętności i wiedzy oraz posługiwania się tytułem Certyfikowany Trener I stopnia i Trener II
stopnia.
5. Certyfikat przysługuje osobom, które aktywnie uczestniczyły w kursie, mają zaliczone
obecności i pomyślnie przeszły proces praktycznej i teoretycznej ewaluacji w czasie kursu oraz
opłaciły koszt kursu i – w przypadku Kursu Trenerskiego I stopnia – wykonały zadanie
certyfikacyjne – w przypadku Kursu Trenerskiego II stopnia – przeprowadziły obowiązkowe
szkolenia demonstracyjne.
6. W uzasadnionych przypadkach trenerzy mogą zwrócić się do Uczestnika z prośbą o spełnienie
dodatkowych warunków niezbędnych do uzyskania certyfikatu (np. prezentacja, przeprowadzenie
szkolenia demonstracyjnego, dodatkowe zadanie domowe, superwizja).
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§5
Ochrona danych osobowych
1. Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ITFF z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź.
Kontakt telefoniczny do Fundacji: (42) 298-82-16
3. Fundacja przetwarza następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu,
numer PESEL, miejsce urodzenia, adres email, wykształcenie, miejsce zatrudnienia.
4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres działalności Fundacji.
5. Powierzając Fundacji swoje dane, ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane,
informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców
oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
 żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17
RODO;
 ograniczenia przetwarzania;
 przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane
dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

§6
Ustalenia końcowe
1. Fundacja ITFF (11 Muz Innowacje w kulturze) może wprowadzić zmiany w regulaminie. W
przypadku wprowadzenia zmian, uczestników obowiązuje wersja regulaminu dostępna na stronie
www.11muz.pl / www.itff.eu w dniu przesłania „Zgłoszenia Uczestnictwa” lub „Wniosku o
współfinansowanie”.
2. Przesyłając wniosek o współfinansowanie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie w celu realizacji działań związanych z Programem Kultura Rozwoju,
realizowanym przez Fundację ITFF (11 Muz Innowacje w kulturze). Brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia udział. Uczestnik odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
danych osobowych.
3. Realizator oświadcza, ze dane osobowe przetwarzane przez Realizatora będą wykorzystywane
wyłącznie w celach dydaktycznych zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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4. W przypadku przesłania CV Uczestnik zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji.
5. Na wniosek Uczestnika, Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji, a Realizator jest
zobowiązany do przekazywania informacji o statusie przetwarzania jego danych osobowych
w tym informacji, co do źródła jego danych osobowych, listy jego osobistych danych, celu i sposób
przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, korekty
niepoprawnych, niepełnych informacji i likwidacji jego danych, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
Uczestnicy mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych oraz prawo do ich
usunięcia, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Realizatora. Poniższe dane
osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Realizatora: Imię i nazwisko, adres uczestnika, email uczestnika, telefon uczestnika, (w celu wystawienia rachunku/faktury), PESEL (w celu
wpisania absolwentów do rejestru wydanych zaświadczeń i certyfikatów).
6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
trzecich.
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