Regulamin uczestnictwa w projekcie „PoleDziałania”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „PoleDziałania” – zwanym dalej w
treści regulaminu „projektem”.
2. Podmiotem prowadzącym i realizującym projekt jest:
a. Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Bellottiego 1, zwana dalej „FWW”.
3. Projekt jest finansowany i realizowany ze środków własnych FWW.
4. Element uczestnictwa w projekcie polegający na spotkaniach z organizatorami projektu i innymi
jego uczestnikami podzielony jest na dwa etapy:
a. Etap pierwszy: spotkania regionalne z uczestnikami projektu po zakończeniu rekrutacji do
projektu odbywają się od 15.04.2019 r. do 16.06.2019 r. Ich dokładne miejsce zostanie
określone przez organizatorów po zakończeniu rekrutacji w oparciu o ilość zgłoszeń z danych
regionów Polski.
b. Etap drugi: spotkanie podsumowujące projekt odbędzie się w Smardzewicach nad
Zalewem Sulejowskim w woj. łódzkim (Hotel Centrum Molo) w dniach 11.10.2019 r. –
13.10.2019 r.
5. Nie jest możliwy udział w części projektu.

§2 CELE PROJEKTU
1. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i liderskich oraz w zakresie edukacji
obywatelskiej jego uczestników.
2. Cele projektu wypełniane są poprzez: - zajęcia warsztatowe prowadzone metodami aktywnymi
połączone z samodzielną pracą uczestników w terenie; - wymianę doświadczeń młodych liderów i
liderek z różnych środowisk i stworzenie sieci wzajemnego wsparcia;

§ 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnikami projektu mogą być indywidualnie zgłoszone osoby w wieku 16-19 lat.
2. Osoby chętne do udziału zgłaszają się poprzez wykonanie zadania rekrutacyjnego, którego opis
znajduje się pod adresem: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/poledzialania/ (i poniżej) oraz
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wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:
https://crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/PD2019
3. Zadanie rekrutacyjne polega na przygotowaniu dwóch krótkich filmów:
a) Wypowiedź (do 1 minuty) zawierająca autoprezentację kandydatki lub kandydata.
- Powiedz nam np. o tym, czy i w jaki sposób działasz społecznie dla swojej społeczności, jakie są
Twoje pasje, dlaczego jesteś odpowiednią osobą do udziału w projekcie, co lubisz w swojej
społeczności a co chciałbyś/chciałabyś zmienić. Forma i treść zależy od Ciebie – przekonaj nas, że
jesteś właściwą osobą do udziału w PoluDziałania.
b) Prezentacja trwająca maks. 3 minuty:
- Mój pomysł na działanie społeczne w mojej okolicy – jakie działanie chciałbyś/chciałabyś
zrealizować w swojej miejscowości i dlaczego? Pomysł powinien bazować na realnej sytuacji i być
możliwy do wprowadzenia w życie.
Ocenie podlegać będzie jedynie zawartość merytoryczna (treść i sposób jej przekazania) a nie walory
techniczne czy jakościowe filmu. Kluczowe jest zachowanie minimum jakości pozwalające na
bezproblemowy odbiór filmu.
Po nakręceniu filmów należy umieść je na stronie Youtube.com i przesłać linki organizatorom
projektu na adres poledzialania@fww.pl. W przypadku zamieszczania filmów na Youtube.com należy
zwrócić uwagę na ustawienia prywatności. Z trzech opcji – publiczny, niepubliczny, prywatny – należy
wybrać NIEPUBLICZNY.
Filmy należy zatytułować następująco:
Tytuł pierwszego filmu: Imię Nazwisko - autoprezentacja - PoleDzialania
Tytuł drugiego filmu: Imię Nazwisko - pomysł na działanie - PoleDzialania
Tytuł maila, w którym udostępnisz linki do filmów: Imię Nazwisko - rekrutacja
Zgłoszenia do projektu, tj. wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz przesłanie na adres email linków do filmów rekrutacyjnych, przyjmowane są do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.
4. Osoba zgłaszająca się do projektu zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko, email oraz
telefon kontaktowy. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, na udostępnienie tych danych muszą
uzyskać zgodę rodziców (rodzice podpisują załącznik nr 1).
5. Wymagania odnośnie uczestników są następujące:
- wiek 16-19 lat (ukończone 16 lat najpóźniej w dniu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do
projektu, nieukończona szkoła ponadgimnazjalna w czerwcu 2019 r.);
- zaangażowanie w działania społeczne, wolontarystyczne, kulturalne, polityczne i chęć osobistego
rozwoju w tym zakresie,
- komunikatywność, otwartość na nowe doświadczenia i współpracę w grupie.
6. Ilość miejsc w projekcie ograniczona jest do 24 – o przyjęciu do projektu decyduje ocena
odpowiedzi i zadań rekrutacyjnych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do kontaktu telefonicznego z kandydatami w celu uzupełnienia informacji z
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formularza. Dodatkowo 7 osób zostanie wpisanych na listę rezerwową i zostaną przyjęte do projektu
w wypadku rezygnacji osób z listy głównej.
7. Oceny zgłoszeń dokonają przedstawiciele FWW, karty oceny zgłoszeń nie będą okazywane do
wiadomości publicznej.
8. Ocena dokonana przez organizatorów jest ostateczna, nie przewiduje się procedury odwoławczej
od wyników rekrutacji.
7. Ogłoszenie listy osób przyjętych do udziału w projekcie nastąpi do dnia 26.04.2019 r. na stronie
FWW.
8. Komunikacja z uczestnikami odbywać się będzie poprzez mail – uczestnicy są zobowiązani do
regularnego sprawdzania wiadomości.
§ 4 ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Konieczny jest udział w całości projektu.
2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu uczestnik jest zobowiązany do przesłania
nie później niż w ciągu 10 dni na adres email poledzialania@fww.pl lub pocztą na adres Fundacja
Wspomagania Wsi, Projekt PoleDziałania, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, w oryginale
następujących dokumentów:
- podpisane przez uczestnika Oświadczenie (załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku uczestnika
będącego osobą niepełnoletnią w dniu wysłania zgłoszenia na warsztaty oświadczenie to musi być
podpisane przez prawnych opiekunów;
- podpisane przez prawnych opiekunów uczestnika niepełnoletniego Oświadczenie (załącznik nr 2 do
Regulaminu).
- podpisane przez uczestnika Oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu)
3. Nieprzesłanie przez uczestnika dokumentów wymienionych w pkt. 2 oznacza rezygnację z udziału
w projekcie – miejsce zostaje przyznane pierwszej oczekującej osobie z listy rezerwowej.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny – organizatorzy zapewniają noclegi w trakcie spotkania
podsumowującego w hotelu MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim w woj. łódzkim
(pokoje wieloosobowe, współdzielone łazienki), a także wyżywienie (3 posiłki dziennie).
5. Organizatorzy nie zapewniają transportu ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce spotkań
regionalnych oraz spotkania podsumowującego.
6. Uczestnicy mają obowiązek:
- brać udział we wszystkich zajęciach warsztatowych i praktycznych w trakcie trwania projektu, o ile
nie zostali zwolnieni z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza,
- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
- stosować się do regulaminu, a także poleceń kierownika i wychowawców,
- dbać o czystość i porządek w pokojach i salach warsztatowych, a także dbać o powierzone mienie,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać wychowawców o każdej sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa,
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- nie opuszczać hotelu i miejsca, w których odbywają się spotkania w ramach projektu, bez zgody
wychowawcy i w godzinach nocnych (22 – 6),
- posiadać przy sobie dowód tożsamości w postaci legitymacji szkolnej,
- ponoszenia odpowiedzialności finansowej za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie podczas
pobytu na spotkaniach regionalnych i spotkaniu podsumowującym.
7. Wszystkich uczestników i uczestniczki, bez względu na wiek, obowiązuje bezwzględny zakaz
posiadania, spożywania i kupowania alkoholu lub narkotyków.
8. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem lub posiada alkohol lub
narkotyki kierownik ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia lekarza, policji oraz rodziców
lub prawnych opiekunów uczestnika. Uczestnik taki zostanie bezzwłocznie usunięty z projektu.
9. W przypadku celowego zniszczenia mienia przez uczestnika/uczestników zostaje sporządzony
protokół zniszczenia podpisany przez kierownika projektu oraz sprawcę/sprawców zniszczenia. Koszt
naprawy szkody ponosi uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy zabrane przez uczestników na
spotkania regionalne oraz spotkanie podsumowujące.
11. Podczas projektu obowiązuje zakaz odwiedzin w miejscu zakwaterowania osób nie
uczestniczących w projekcie bez zgody i wiedzy wychowawcy lub/i kierownika projektu.
12. W przypadku rażących naruszeń regulaminu FWW zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z
projektu, po wcześniejszym poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych. W takiej sytuacji
FWW nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z relegowaniem uczestnika z projektu.

§ 5 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów powstałych w trakcie prowadzenia rekrutacji oraz
projektu i opracowanych na zamówienie FWW podczas realizacji projektu posiada FWW.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w
ramach projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów
edukacyjnych i promocyjnych programu.
3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia projektu i upublicznione przez FWW można
kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z
zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. FWW nie zezwala na jakiekolwiek
upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie
materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia
podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze
niekomercyjnym.
4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu do celów komercyjnych lub
innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody FWW.

§ 6 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, zwana dalej Fundacją. W sprawie przetwarzania danych
można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres rodo@fww.pl lub
pisząc list na adres biura Fundacji.
2. Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu PoleDziałania i dla potrzeb
realizacji tego projektu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w rekrutacji i - w
przypadku zakwalifikowania – do udziału w projekcie. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy na stronie
fundacjawspomaganiawsi.pl.
5. Po zakończeniu projektu dane osobowe uczestników zapiszemy w naszej elektronicznej bazie
kontaktów i będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji
Wspomagania Wsi - Administratora danych, jakim jest informowanie o naszych działaniach na
rzecz rozwoju wsi i małych miast (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te dane będą przetwarzane tak długo,
jak będziemy działać i mieć dla was coś do zaproponowania. Jeśli osoba, która przekazała nam
swoje dane nie chce, żeby były one w naszej bazie kontaktów, prosimy napisanie do nas w tej
sprawie na adres rodo@fww.pl. Można to zrobić w dowolnym momencie.
6. Dane osobowe przekażemy wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Fundacji
Wspomagania Wsi, dostawcom usług teleinformatycznych (firmie obsługującej bazę danych i
firmie serwisującej nasze serwery) , hotelom, w którym odbędą się spotkania, a także
podmiotom, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.
7. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane ,ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich
poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu umowy również prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, kandydat/uczestnik ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W czasie spotkań w ramach projektu pracownicy Fundacji Wspomagania Wsi będą wykonywali
zdjęcia i filmy, które mogą być upublicznione.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres
poczty elektronicznej: poledzialania@fww.pl
2. FWW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie
informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w
regulaminie na stronie internetowej programu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO nr 1
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu PoleDziałania i wyrażam zgodę na
jego zapisy, w tym na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu jego rekrutacji i
udziału w projekcie PoleDziałania.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż organizatorzy projektu PoleDziałania nie zapewniają
transportu i nie zwracają kosztów dojazdu i biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczny
przejazd mojego dziecka na spotkanie regionalne i z powrotem oraz spotkanie podsumowujące i z
powrotem.
Wyrażam zgodę na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka podczas trwania projektu
przez FWW za pomocą nośników wideo i fotograficznych.
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres email:
Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

Załącznik nr 2 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO nr 2
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu PoleDziałania i wyrażam zgodę na
jego zapisy.
Oświadczam też, że wyrażam zgodę na samodzielny pobyt mojego dziecka na spotkaniu regionalnym
oraz na spotkaniu podsumowującym i że zostałem/am poinformowany/a o tym, że od momentu
przyjazdu do momentu wyjazdu mojego dziecka z ww. spotkań, pozostanie ono pod opieką
organizatorów spotkania.
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres email:
Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

Załącznik nr 3 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA LUB
UCZESTNICZKI
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu PoleDziałania i zgadzam się na
przestrzeganie jego zapisów w trakcie udziału w projekcie, jestem również świadomy/a konsekwencji
jakie mogę ponieść za naruszanie postanowień Regulaminu, z usunięciem z projektu włącznie.
Imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki:
Podpis:
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