REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „AKADEMICKA SZKOŁA LIDERÓW”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akademicka Szkoła Liderów”
współfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
2. Projekt realizowany jest przez Fundację Politechniki Łódzkiej ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
KRS 0000393962, NIP 7272782368.
3. Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Celem głównym projektu jest przeszkolenie, aktywizacja i sprawdzenie nabytych umiejętności
przez organizację wspólnego wydarzenia przez młodych ludzi rozpoczynających studia i już
studiujących na Politechnice Łódzkiej.
5. Projekt skierowany jest do obecnych i przyszłych studentów Politechniki Łódzkiej.
6. Realizacja projektu obejmuje wyjazd szkoleniowy podczas którego uczestnicy nabędą umiejętności
związane z organizacją projektów ze szczególnym uwzględnieniem projektów kierowanych do
studentów. Wyjazd będzie trwał 5 dni i odbędzie się we wrześniu 2019 r. Następnie uczestnicy
wykorzystają nabytą wiedzę poprzez organizację wydarzenia kierowanego do studentów
Politechniki Łódzkiej.

§2
Rekrutacja do projektu
1. Rekrutacja do udziału w projekcie „Akademicka Szkoła Liderów” będzie miała charakter otwarty.
2. Celem jest zrekrutowanie 60 osób, w tym 40 studentów i 20 osób, które w 2019 roku rozpoczną
studia.
3. Do rekrutacji przystąpić mogą osoby dorosłe będące studentami oraz osoby, które otrzymały
decyzję o przyjęciu na studia.
4. Każda zainteresowana osoba wypełnia formularz zgłoszeniowy w którym podaje swoje dane
osobowe, doświadczenie w działalności społecznej oraz informacje dotyczące planowanej ścieżki
rozwoju w obszarze działalności społecznej.
5. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.akademickaszkolaliderow.pl.
Formularz należy wysłać za pośrednictwem strony internetowej.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
7. Komisja rekrutacyjna w składzie: 1 przedstawiciel Fundacji Politechniki Łódzkiej, 1 przedstawiciel
Politechniki Łódzkiej oraz 1 przedstawiciel samorządu studenckiego Politechniki Łódzkiej dokona
wyboru osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
8. Kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu do
projektu lub jego braku.

9. Komisja rekrutacyjna, w przypadku gdy liczba zgłoszeń w grupie studentów lub osób
rozpoczynających studia będzie mniejsza od limitu, ma prawo do zmiany liczby osób
zakwalifikowanych osób w danej grupie.
10. W ramach prac komisji rekrutacyjnej, komisja przygotuje listę rezerwową. W przypadku rezygnacji
osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie, organizator będzie kontaktował się z osobą z listy
rezerwowej by uzupełnić skład osoby osób zakwalifikowanych do projektu.
11. Terminarz rekrutacji zostanie ustalony przez organizatora i ogłoszony na stronie internetowej
projektu pod adresem www.akademickaszkolaliderow.pl

§3
Przebieg projektu
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w pięciodniowym wyjeździe
szkoleniowym podczas, którego odbędą szkolenia związane z tematyką organizacji i realizacji
projektów – pierwsza część projektu.
2. Po zakończeniu wyjazdu szkoleniowego uczestnicy będą zobowiązani do udziału w drugiej części
projektu, który będzie zakładał organizację trzydniowego wydarzenia kierowanego do studentów
Politechniki Łódzkiej. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do udziału w tej części projektu.
3. Po zorganizowaniu wydarzenie odbędzie się trzecia część projektu – spotkanie ewaluacyjne.
4. Szczegółowe informacje dotyczące terminu wyjazdu szkoleniowego, spotkań w ramach realizacji
ust. 2 oraz spotkania ewaluacyjnego będą zamieszczane na stronie internetowej projektu pod
adresem www.akademickaszkolaliderow.pl oraz przekazywane do uczestników za pośrednictwem
poczty elektronicznej na wskazany podczas rekrutacji adres e-mail.

§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Uczestnik ma prawo do:
a. Bezpłatnego korzystania ze specjalistycznych konsultacji ze szkoleniowcami podczas
wyjazdu szkoleniowego,
b. Korzystania ze wsparcia mentorów podczas organizacji wydarzenia o którym mowa w par.
3 ust. 2,
c. Otrzymania wyżywienia i noclegu podczas wyjazdu szkoleniowego.
2. Uczestnik zobowiązanych jest do:
a. Przestrzegania niniejszego regulaminu,
b. Wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem,
c. Regularnego i punktualnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu projektu,
d. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych osobowych w trakcie trwania
projektu.

§5
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie przyczynami zdrowotnymi oraz
z powodu działania tzw. siły wyższej.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje poprzez niezwłoczne złożenie pisemnego oświadczenia
na formularzu dostarczonym przez Fundację – nie później niż w terminie 7 dni.
3. W przypadku rezygnacji z innego powodu niż wymieniony w ust. 1, Uczestnik zobowiązany jest do
zwrotu kosztów szkoleń.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Projektu jest Fundacja
Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
mailowo pod adresem: iod.fundacja@info.p.lodz.pl, telefon 42 631 2137.
3. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i
uczestnictwa w Projekcie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO. Dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
4. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://fundacja.p.lodz.pl/klauzula-informacyjna/

§7
Postanowienia końcowe
1. Fundacja Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w
przypadku zmian w dokumentach programowych, przepisach prawnych, jak również w przypadku
konieczności dostosowania przepisów regulaminu do aktualnych potrzeb projektu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Fundacja Politechniki Łódzkiej.

