REGULAMIN OTRZYMANIA ZAŚWIADCZEŃ Z WYDARZEŃ ONLINE
OBSZARU ANGAŻUJ OBYWATELSKO
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady otrzymania zaświadczeń z wydarzeń online
realizowanych w ramach programów Centrum Edukacji Obywatelskiej, obszar Angażuj obywatelsko.

2.

Organizatorem wydarzeń online jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie,
ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO” lub „Angażuj obywatelsko”).

3.

Uczestnikiem może być nauczyciel, pracownik oświaty, uczeń, osoby zainteresowane danym tematem
(dalej „Uczestnik”). W poszczególnych wydarzeniach Organizator określa, do kogo skierowane jest
wydarzenie.

4.

Zgłoszenie oraz udział w wydarzeniach online nie wymaga opłat na rzecz Organizatora, chyba,
że regulamin danego wydarzenia stanowi inaczej.

§2
ZASADY UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA
1.

Zaświadczenie może uzyskać Uczestnik, który uczestniczył w wydarzeniu w czasie rzeczywistym
tj. poprzez zalogowanie się na wydarzeniu poprzez platformę webinaryjną (Zoom, ClickMeeting, itp.)

2.

Zaświadczenie nie jest wydawane Uczestnikowi, który nie wziął udziału w wydarzeniu organizowanym
przez Angażuj obywatelsko, a który obejrzał nagranie z webinarium na kanale YouTube lub transmisję
na żywo poprzez media społecznościowe (chyba, że Organizator postanowi inaczej).

3.

Link do zaświadczenia przekazywany jest Uczestnikom na czacie podczas wydarzenia online
lub w wiadomości mailowej po wydarzeniu.

4.

Uczestnicy mogą pobrać zaświadczenie podczas trwania wydarzenia online. Chcąc pobrać
zaświadczenie po zakończeniu wydarzenia uczestnicy muszą skopiować i zapisać podany na czacie link.
Linki do zaświadczeń nie będą podawane w żadnej innej formie po zakończeniu wydarzenia.

5.

Organizator w razie problemów Uczestnika z pobraniem zaświadczenia, może wystawić je ręcznie oraz
wysłać drogą mailową do Uczestnika z zastrzeżeniem sprawdzenia obecności podczas wydarzenia
online.

§3
INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZENIA
UWAGA! Aby pobrać zaświadczenie, należy koniecznie skorzystać z przesłanego linku – w sekcji promowanych
zaświadczeń wyświetlają się (podkreślone na czerwono) zaświadczenia do promowanych, ogólnodostępnych
wydarzeń, jednak nie ma tam Państwa zaświadczenia.
Aby pobrać prawidłowe zaświadczenie prosimy:
1.

Kliknąć w przesłany na czacie link;

2.

Zalogować się w serwisie zaswiadczenia.ceo.org.pl lub zarejestrować się i zalogować;

3.

Kliknąć w ten sam link raz jeszcze (UWAGA! Trzeba to zrobić na komputerze, NIE na komórce, bo link
drugi raz nie zadziała);

4.

Wypełnić ankietę, która się wyświetli i kliknąć „Wyślij”;

5.

Wrócić na stronę główną serwisu zaswiadczenia.ceo.org.pl;

6.

W tabelce na samym dole strony kliknąć "Pobierz pdf" przy tytule wydarzenia, w którym brali Państwo
udział. Wydarzenia te NIE BĘDĄ podświetlone na czerwono – jeśli widzą Państwo tylko sekcję
z podświetleniami, a poniżej nie ma tabelki lub interesującego Państwa wydarzenia, to znaczy, że ankieta
nie została poprawnie wypełniona/wysłana i należy raz jeszcze wykonać kroki 3-6, zwracając uwagę,
czy przy wypełnianiu ankiety/wysyłaniu jej nie pojawia się jakiś komunikat o błędzie.

