
 

 
 

 
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH  

realizowanych w ramach projektu:  

Misja Partycypacja: młodzi podcasterzy obywatelscy 

 

nr projektu K1d/0062 

Finansowanego przez Islandię Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach 

Programu Aktywni Obywatele - Fundusz regionalny 

 

 

I. Postanowienia ogóle 

 

§ 1  

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestniczenia w warsztatach w ramach 

projektu pt.: Misja Partycypacja: młodzi podcasterzy obywatelscy. Warsztaty będą 

poruszać następującą tematykę:  

1) Aktywizm społeczny (warszat 1);  

2) Ekologia społeczna (warsztat 2);  

3) Tworzenie podcastów (warsztat 3). 

Każdy z warsztatów jest zaplanowany na 8 godzin lekcyjnych (1h-45 min.)  

2. Okres realizacji warsztatów: od 20.04.2022 r. do 30.06.2022 r.  

3. Głównym celem warsztatów jest podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności 

technicznych 24 młodych ludzi poniżej 25. roku życia (mogą to być również osoby z 

niepełnosprawnością) z woj. śląskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie osoby uczące się.  

5. Warsztaty skierowane są do 24 uczestników/ek  spełniających warunki, o których mowa w 

ust. 3 i 4. 

6. Warsztaty obejmują realizację działań dotyczących kształtowania kompetencji 

społecznych, które pomogą w kształtowaniu świadomości obywatelskiej młodego 

człowieka.  

 

 



 

 
 

 
 

 

 

II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 

§ 2  

1. Rekrutacja odbywa się na podstawie zgłoszeń kandydatów do projektu. Zgłoszenie polega 

na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

i deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), podpisaniu ich i 

dostarczeniu do Biura Projektu w postaci skanów na adres mailowy projektu: misja-

partycypacja@agereaude.pl lub w postaci wydruku na adres: Fundacja Wiedzy i Dialogu 

Społecznego Agere Aude, ul. Żołnierzy Września 73/6, 41-500 Chorzów. Kandydaci, 

którzy przejdą ocenę formalną zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.  

2. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu wraz ze Specjalistą ds. promocji 

projektu.  

3. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, osobno dla każdej grupy warsztatowej, na 

stronie internetowej projektu zostanie zamieszczone ogłoszenie o rozpoczęciu i 

zakończeniu naboru do danej grupy warsztatowej wraz z wymaganymi dokumentami. 

4. Ocenie formalnej podlegają tylko terminowo i poprawnie wypełnione zgłoszenia.  Nie jest 

rozpatrywane zgłoszenie wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie spełniają 

postanowień zawartych w Regulaminie.  

5. Po zakwalifikowaniu do Projektu, a przed rozpoczęciem Warsztatów uczestnicy/czki 

Projektu zobowiązani są do dostarczenia Koordynatorowi Projektu zaświadczenia i/lub 

kopii legitymacji szkolnej/studenckiej poświadczającej, że w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie uczestnik spełnia wymienione w § 1, ust. 3 i 4. 

6. Kwalifikacja jest przeprowadzania przez Komisję Kwalifikacyjną, zwaną dalej „Komisją” 

w składzie:   

1) Koordynator Projektu – jako przewodniczący Komisji;   

2) Specjalista ds. promocji projektu. 

7. Liczba uczestników zakwalifikowanych do Warsztatów w ramach poszczególnych grup nie 

może przekraczać 8 osób.  

8. Osoby niezakwalifikowane do Projektu są umieszczane na listach rezerwowych. Z listy 

rezerwowej Kandydat może być przeniesiony na listę zakwalifikowanych tylko pod 

warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną w postępowaniu 

rekrutacyjnym.   

9. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans i niedyskryminacji 

(w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), a także zasada równości 

mailto:misja_partycypacja@agereaude.pl
mailto:misja_partycypacja@agereaude.pl


 

 
 

 
 

 

szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dn. 17.12.2013 r. 

10. Koordynator Projektu lub Specjalista ds. promocji projektu kontaktuje się pocztą 

elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu do udziału w Projekcie ze wszystkimi 

Kandydatami z informacją o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata do 

udziału w Projekcie w terminie do 7 dni od zakończenia rekrutacji.   

11. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Koordynatora Projektu składane w terminie 

do 7 dni od dnia otrzymania decyzji.    

12. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału w warsztatach, 

do których zostali zakwalifikowani, poprzez podpisanie się na liście obecności w trakcie 

warsztatów. 

13. Uczestnik zobowiązuje się do realizowania działań przewidzianych w warsztatach zgodnie 

z podpisaną deklaracją uczestnictwa w Projekcie, a także do:   

1) poinformowania w formie pisemnej Koordynatora Projektu lub Specjalisty ds. promocji 

projektu o niepodjęciu udziału lub rezygnacji z udziału w warsztatach, wraz z podaniem 

powodu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia przesłanki będącej powodem powyższego 

na formularzu rezygnacji z udziału w Projekcie/ przerwaniu udziału w Projekcie. 

2) każdorazowego informowania Koordynatora Projektu lub Specjalisty ds. promocji 

projektu, o zmianie danych osobowych Uczestnika, których podanie było wymagane na 

etapie rekrutacji do Projektu.   

 

III. Przetwarzanie danych osobowych 

§ 3  

 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata na uczestnika projektu, wyłącznie dla 

celów przeprowadzenia rekrutacji do projektu, jest Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego 

Agere Aude.  

2. Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi 

pkt VI zał. nr 1  do niniejszego Regulaminu.  

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere 

Aude. Uczestnik może skontaktować z administratorem w następujący sposób:  

1) listownie na adres: ul. Żołnierzy Września 73/6, 41-500 Chorzów 

2) przez e-mail: biuro@agereaude.pl 

 



 

 
 

 
 

 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika projektu odbywa się zgodnie  z 

postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu. 

5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz 

dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest 

Koordynator Projektu.  

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 5  

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 

dokumentów regulujących realizację Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu.   

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących postanowień Regulaminu, 

decyzje podejmuje Koordynator Projektu.   

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację w 

celu realizacji niniejszego Projektu.   

5. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.   

6. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze 

Projektu.   

 

 

Załączniki:  

Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla Kandydatów do projektu 

Nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 

 


