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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Z Młodzieżą w Dialogu”
§1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa
w projekcie pt. ERASMUS+, Akcja 3: Rozwój polityki młodzieżowej – spotkania
pomiędzy młodzieżą, a osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w
obszarze młodzieży – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji
społecznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
programu Erasmus +.
§ 2 Projekt
Informacje o projekcie:
1. Projekt realizowany przez Fundację Laboratorium Zmiany zwaną dalej
organizatorem lub realizatorem projektu.
2. Projekt realizowany jest na terenie województwa opolskiego w okresie
01.11.2018 r. – 02.07.2020 r.
3. Projekt skierowany jest do osób w wieku od 14 do 19 lat (decyduje rok
urodzenia), zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
4. Główne cele projektu: zwiększenie udziału młodzieży w procesy decyzyjne
polityk społecznych, które ich dotyczą; podniesienie poziomu wiedzy
dotyczącej
idei
dialogu,
rozwój
kompetencji
komunikacyjnych,
organizacyjnych i liderskich wśród młodych osób.
5. Koordynatorka projektu: Marta Klubkowska.
6. Projekt przewiduje realizację od 6 do 10 kilkudniowych wyjazdów (głównie
weekendowych) szkoleniowych, podczas których prowadzone będą zajęcia
warsztatowe dotyczące tematyki programu.
7. Realizator projektu zapewnia uczestniczkom/uczestnikom pokrycie kosztów
pobytu (wyżywienie, nocleg), kosztu szkoleń i spotkań oraz zapewnia
obowiązkowe ubezpieczenie NNW osobie biorącej udział w projekcie.
§ 3 Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji uczestników projektu:
1. Rekrutacja prowadzona będzie w styczniu 2019 roku przez koordynatorkę
projektu oraz przedstawicielki Fundacji Laboratorium Zmiany.
2. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji.
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Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji, jak i samego projektu
będą
publikowane
na
oficjalnej
stronie
internetowej
fundacji
tj.
www.laboratoriumzmiany.org
oraz
na
fanpage
organizacji:
https://www.facebook.com/FLaboratoriumZmiany
Uczestniczką lub uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia
jednocześnie następujące kryteria:
 z własnej inicjatywy wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w projekcie
 zobowiązuje się przestrzegać regulaminu i zasad współżycia społecznego
 uzyskała zgodę rodziców/opiekunów prawnych
 wypełni w całości wymagane dokumenty tj. formularz rekrutacyjny,
oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w
zakresie
koniecznym
do
realizacji
projektu,
oświadczenie
na wykorzystanie wizerunku.
§ 4 Proces rekrutacji

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Proces rekrutacji obejmuje:
a) złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału
w projekcie wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 4;
b) ocenę poprawności formalnej dokumentów przez koordynatorkę projektu
i przedstawicielki i przedstawicieli Fundacji Laboratorium Zmiany.
O przyjęciu do projektu decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych
zgłoszeń.
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez
rodziców/opiekunów zgody na udział pozostającej pod ich opieką osoby
niepełnoletniej, w projekcie. Osoba, której dotyczą dokumenty rekrutacyjne,
zwana jest dalej kandydatką lub kandydatem.
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy wysłać na adres
mailowy:
rekrutacja@laboratoriumzmiany.org,
a
w
przypadku
zakwalifikowania kandydatki lub kandydata do udziału w projekcie,
dostarczyć osobiście do siedzimy organizacji w Opolu przy ul. Damrota 6,
lok.4 lub koordynatorce projektu.
Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem listy głównej oraz
rezerwowej. Decydujące kryterium stanowi kolejność składanych zgłoszeń.
W przypadku, gdy osoba z listy głównej zrezygnuje z udziału w projekcie,
zostanie skreślona z listy uczestników lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie
danych osobowych, jej miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy
rezerwowej.
Złożone przez kandydatkę/kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
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W przypadku zbyt małej liczby uczestniczek i uczestników rekrutacja może
zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
9. Aby uczestniczka lub uczestnik mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna
jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na warunki uczestnictwa
w wyjeździe – następująca wyłącznie w formie pisemnej.
10. Miejsca i terminy wyjazdów zostaną w miarę możliwości uzgodnione
z uczestniczkami i uczestnikami projektu i podane do publicznej wiadomości
w późniejszym terminie.
11. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć u koordynatorki
projektu.
12. Uczestniczki i uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału
w projekcie zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z
koordynatorką projektu oraz informowania jej o wszelkich istotnych dla
realizacji projektu kwestiach.
§ 5 Obowiązki uczestników
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Uczestniczki i uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania poleceń koordynatorki projektu i opiekunek/ opiekunów
w tym pozostawania z nimi w stałym kontakcie (mail/telefon).
Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
a) Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy;
b) Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.
W przypadku naruszenia powyższych bezwzględnych zakazów lub innego
nagannego zachowania się uczestniczki lub uczestnika podczas wyjazdu,
koordynatorka projektu może podjąć decyzję o skreśleniu jej/go z listy
uczestników.
Uczestniczki i uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu
i rozkładu czasowego dnia.
Uczestniczki
i
uczestnicy
wyjazdu
przestrzegają
przepisów
BHP,
przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego, itp.
Jeżeli uczestniczka lub uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody wynikające
z
celowego
działania,
to
odpowiedzialność
finansową
poniosą
rodzice/opiekunowie prawni.
Uczestniczki i uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania zasad zawartych w przedstawionych im regulaminach:
regulaminie przeciwpożarowym, regulaminie poruszania się po drogach oraz
innych zasad.
Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu.
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§ 6 Obowiązki organizatora
1. Realizacją i koordynacją projektu oraz opieką nad uczestniczkami
i uczestnikami, zajmować będą się osoby posiadające doświadczenie
i wykształcenie dot. pracy warsztatowej z młodymi osobami.
2. Organizator
zobowiązuje
się
zapewnić
sprawowanie
nadzoru
nad
przestrzeganiem przez uczestniczek lub uczestników wszelkich regulaminów
pobytu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, jak również
dbałość o wysoką jakość prowadzonych zajęć programowych.
3. Organizator zapewnia uczestnikom:
a) Zakwaterowanie i wyżywienie;
b) wszelkie materiały szkoleniowe.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie cennych przedmiotów
będących w posiadaniu uczestniczki lub uczestnika (telefon komórkowy,
aparat fotograficzny, pieniądze itp.).
§ 7 Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) organizator informuje,
iż administratorem wszelkich przetwarzanych na potrzeby realizacji projektu
danych osobowych jest Fundacja Laboratorium Zmiany z siedzibą ul. Polna
15, 49-100 Niemodlin, nr KRS: 0000571454
2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko oraz adres
email, w celu realizacji projektu „Młodzież w działaniu” na podstawie art. 6
ust. 1 lit a.
3. Dane osobowe nie będą udostępnianie odbiorcom danych.
4. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)
ma prawo dostępu do danych osobowych uczestnika, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przewarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu.
5. W/w osoby mają prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. W/w osobom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
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7. Fundacja Laboratorium Zmiany informuje, iż nie będzie wykorzystywała
danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych
jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Postanowienia końcowe
§8
Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez zarząd fundacji
Laboratorium Zmiany oraz koordynatorki projektu.
§9
Organizator Zastrzega sobie zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od
nich niezależnych.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie jego realizacji.

rekrutacji

§ 12
Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
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