Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Szkoły Kreatywności, programem akceleracyjnym dla mikroi małych firm oraz organizacji z sektora kreatywnego. Cieszymy się, że jesteście z nami.

REGULAMIN SZKOŁY KREATYWNOŚCI – IV EDYCJA (jesień 2022)

1) Zapisanie się do Szkoły Kreatywności jest jednoznaczne z koniecznością udziału w cyklu

warsztatów/szkoleń/wykładów w wymiarze 30 godzin zegarowych.
2) Pula 30 godzin może zostać wykorzystana do 31.11.2022 r., spośród bezpłatnych zajęć

wybranych z programu Szkoły.
3) Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jednak wartość takiego 30-godzinnego kursu jest

wyliczona na poziomie 10 350 PLN wartości rynkowej.
4) Aktualna oferta zajęć w ramach IV Edycji Szkoły publikowana jest na stronie

www.cktargowa.pl
5) Pula zajęć jest przyznana firmie lub organizacji, a nie osobie. W poszczególnych zajęciach

mogą uczestniczyć różne osoby z danej firmy / organizacji.
6) Program Szkoły jest publikowany na aktualny semestr – pulę godzinową można wykorzystać

w całości podczas I semestru (o ile są jeszcze dostępne zajęcia w wymiarze 30 godzin) albo
zostawić sobie wybraną liczbę godzin na zajęcia w okresie wiosenno-letnim 2023.
7) Warunkiem udanej rejestracji do Szkoły jest wybranie w formularzu zgłoszeniowym

minimum 2 spotkań z listy zajęć IV semestru.
8) W trakcie IV semestru w programie Szkoły mogą pojawić się propozycje dodatkowych zajęć.

Firmy lub organizacje zapisane do Szkoły będą informowane o możliwości wzięcia w nich
udziału oraz sposobie rejestracji najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem ich realizacji.
9) Program zajęć na kolejny semestr zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2023 roku.

Firmy lub organizacje zapisane do Szkoły otrzymają powiadomienie o programie drogą
mailową.
10) Nabór do Szkoły trwa do wyczerpania miejsc.
11) Uczestnicząc w Szkole Kreatywności otrzymujesz:

– minimum 30h bezpłatnych zajęć;
– możliwość udziału w programie akceleracyjnym Centrum Kreatywności Targowa;
– certyfikat ukończenia Szkoły, wystawiony przez CK targowa oraz Krajową Izbę

Gospodarczą;
– dostęp do konsultacji z ekspertami i ekspertkami Krajowej Izby Gospodarczej;
– dostęp do zajęć w ramach Szkoły Kreatywności PLUS (realizowane przez KIG i

Partnerów);
– możliwość wejścia do grona inkubowanych firm w Centrum Kreatywności Targowa;
– pierwszeństwo w wynajęciu biura dla firmy w stawce preferencyjnej w CK Targowa;
– jednorazową promocję Twojej firmy/działalności w kanałach CK Targowa i Krajowej Izby

Gospodarczej.
12) W przypadku kiedy firma lub organizacja nie zrealizuje zobowiązania do uczestnictwa w 30

godzinach zajęć, Centrum Kreatywności Targowa oraz Krajowa Izba Gospodarcza zastrzegają
sobie możliwość odmówienia firmie lub organizacji możliwości udziału w innych realizowanych
działaniach oraz organizowanych wydarzeniach.
13) Zajęcia w ramach Iv Edycji Szkoły odbywają się w formacie online.
14) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym, w

siedzibie CK Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Decyzja o formule zajęć podjęta
zostanie zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego
i bieżącym Rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym możliwości organizacji szkoleń
i warsztatów. O wszelkich ewentualnych zmianach uczestnicy Szkoły będą na bieżąco
informowani.

