REGULAMIN 2-dniowego szkolenia
dla aktywnych społecznie studentów
w ramach programu
„PROJEKTOR – wolontariat studencki”

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu (zwanym dalej
„Zjazdem szkoleniowym") organizowanym w ramach XIII edycji programu „PROJEKTOR
– wolontariat studencki”, skierowanym do aktywnych społecznie studentów.
Autorem i fundatorem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest Polsko
-Amerykańska Fundacja Wolności, a jego realizatorem Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi.
§2
1. Organizatorem „Zjazdu szkoleniowego” jest Zespół Biura programu "PROJEKTOR wolontariat studencki" z siedzibą w Lublinie (20-029), ul. M.C. Skłodowskiej 3/2.32, tel.
81 534 78 93;infolinia 800 444 131, mail: biuro@projektor.org.pl
2. Osobami reprezentującymi Organizatora jest Kadra „Zjazdu szkoleniowego”.
3. „Zjazd szkoleniowy” będzie miał miejsce w terminie od 10.03.2018 r. do 11.03.2018 r.
w ośrodku akademickim usytuowanym w mieście Lublin. Dokładny adres i nazwa
Hotelu/Ośrodka, w którym odbywać się będzie zjazd podany zostanie jedynie osobom
zakwalifikowanym do udziału w "Zjeździe szkoleniowym".
4. "Zjazd szkoleniowy" skierowany jest do studentów wszystkich uczelni z terenu całego
kraju, którzy:
a) nie ukończyli 29 lat,
b) studiują na I-IV rok studiów,
c) do dnia 08.01.2018 r. (pierwszy dzień rekrutacji) nie zaangażowali się w działalność
Programu, tj. nie zrealizowali żadnego projektu edukacyjnego.
W procesie rekrutacji mogą brać udział studenci, którzy w ramach Programu złożyli
Oświadczenia Wolontariusza, ale do dnia 08.01.2018 r. nie zrealizowali żadnego projektu
edukacyjnego.
5. Do udziału w „Zjeździe szkoleniowym” zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, które
pomyślnie przeszły proces rekrutacji.
6. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 08.01.2018 r. do 14.02.2018 r., przy czym
nabór Formularzy rekrutacyjnych będzie miał miejsce w terminie od 08.01.2018 r. do
04.02.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji.
§3
1. Rekrutacja uczestników „Zjazdu szkoleniowego” jest 2 - etapowa:
I etap - analiza i ocena nadesłanego Formularza rekrutacyjnego znajdującego się pod linkiem:
https://goo.gl/forms/8OAILdP385XOQuxK2 według następujących kryteriów:
a) Aktywność społeczna, wolontariat, doświadczenie zawodowe (0-6 pkt);
b) Rola podczas aktywności społecznej, wolontariatu – bycie koordynatorem\liderem
wydarzenia, eventu, projektu itp. (0-4 pkt);
c) Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty itp. (0-2 pkt);
d) Otrzymane nagrody, wyróżnienia, stypendia itp. (0-3 pkt).
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Maksymalna liczba punktów do zdobycia na tym etapie rekrutacji to 15 punktów. Do
następnego etapu, czyli rozmowy rekrutacyjnej (telefonicznej, skype) zaproszone zostaną
osoby, które uzyskały min. 60% punktów z I etapu, czyli min. 9 punktów.
II etap – to rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielem Zespołu Programu, podczas której
nastąpi ocena motywacji do dalszej działalności społecznej, w tym również w ramach
programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, chęć rozwoju osobistego, samorealizacji. Na
tym etapie kandydat może otrzymać ocenę pozytywną lub negatywną.
2. Wybór uczestników "Zjazdu szkoleniowego" będzie miała miejsce jedynie spośród

kandydatów, którzy pomyślnie przeszli cały proces rekrutacji, czyli z pierwszego etapu
otrzymali min. 9 pkt. oraz pozytywną opinię przedstawiciela Zespołu Programu podczas
drugiego etapu rekrutacji.
3. Po zakończonej rekrutacji przedstawiciel Zespołu Programu dokona podsumowania
punktów otrzymanych przez kandydatów na I etapie oraz pozytywnej opinii otrzymanej na
II etapie rekrutacji i sporządzi listę osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji, a
kolejność na niej ustalona będzie wg malejącej liczby punktów otrzymanych na I etapie
rekrutacji.
4. Na podstawie powyższej listy tworzona będzie Lista osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w "Zjeździe szkoleniowym" (maksymalnie 40 osób), które otrzymały
największą liczbę punktów na etapie rekrutacji. Nazwiska pozostałych osób umieszczone
zostaną na liście rezerwowej.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów do udziału w "Zjeździe szkoleniowym" takiej
samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów
przyznanych za kryterium: "Aktywność społeczna, wolontariat, doświadczenie zawodowe".
6. Lista rezerwowa utworzona jest dla osób, które z powodu braku miejsc nie
zakwalifikowały się do udziału w "Zjeździe szkoleniowym". W przypadku rezygnacji
którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w
"Zjeździe szkoleniowym" pierwszeństwo do udziału w "Zjeździe szkoleniowym" mają osoby
z listy rezerwowej.
7. Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział
w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani zostaną
o wynikach rekrutacji.
§4
Uczestnik „Zjazdu szkoleniowego” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i w pełni akceptuje jego treść.
§5
1. Udział w „Zjedzie szkoleniowym” jest bezpłatny. W ramach „Zjazdu szkoleniowego”
Uczestnik ma zagwarantowane:
a) pełne wyżywienie
b) zakwaterowanie
c) udział w zajęciach szkoleniowych
d) udział w zajęciach rekreacyjno-integracyjnych
e) zaświadczenie
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2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestnika na „Zjazd szkoleniowy". Koszt
dojazdu na miejsce „Zjazdu szkoleniowego” Uczestnik ponosi sam.
3. Program "Zjazdu szkoleniowego" dostępny jest na stronie internetowej programu

"PROJEKTOR - wolontariat studencki" tj. http://projektor.org.pl/
§6
W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w „Zjeździe szkoleniowym” z przyczyn
obiektywnych Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora nie później niż na 7 dni
przed rozpoczęciem „Zjazdu szkoleniowego”.
§7
W przypadku braku wymaganej liczby Uczestników lub zdarzeń losowych Organizator
zastrzega sobie prawo odwołania „Zjazdu szkoleniowego” lub zmianę jego terminu i programu.
§8
W czasie trwania „Zjazdu szkoleniowego” Organizator nie zapewnia Uczestnikom
ubezpieczenia NNW. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania we własnym zakresie
ubezpieczenia NNW.
§9
Uczestnik „Zjazdu szkoleniowego” akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan
zdrowia pozwala na udział w „Zjeździe szkoleniowym". Uczestnik bierze udział w zajęciach
szkoleniowych oraz rekreacyjno-integracyjnych na własną odpowiedzialność.
§10
Uczestnik „Zjazdu szkoleniowego” winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać
i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych Uczestników „Zjazdu szkoleniowego”, sprzęt
udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne.
§11
Organizatorzy oraz Kadra "Zjazdu szkoleniowego" nie sprawują pieczy nad Uczestnikiem oraz
jego mieniem w trakcie trwania „Zjazdu szkoleniowego”, a w szczególności nie ponoszą
odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest ”Zjazd
szkoleniowy”.
§12
Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność
prawną i finansową.
§13
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu „Zjazdu szkoleniowego” oraz
Ośrodka/Hotelu, w którym organizowany jest ”Zjazd szkoleniowy” a także zobowiązuje się do
przestrzegania zaleceń Organizatora Zjazdu. Ponadto w przypadku niestosowania się do wyżej
wymienionych regulaminów i zaleceń a także za zachowanie nieprzystające studentowi Uczestnik może zostać ukarany powiadomieniem Władz Swojej Uczelni o niestosownym
zachowaniu podczas "Zjazdu szkoleniowego".
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§14
Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających przez
Uczestników podczas "Zjazdu szkoleniowego".
§15
Uczestnik „Zjazdu szkoleniowego” wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku
w materiałach podsumowujących "Zjazd szkoleniowy" oraz materiałach promujących program
"PROJEKTOR - wolontariat studencki" i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych
przez Biuro programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki". Uczestnikowi "Zjazdu
szkoleniowego" nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
§16
Uczestnik „Zjazdu szkoleniowego" wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Zjazdu szkoleniowego - zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.( Dz. U. 2016 r. poz. 922)
§17
Warunkiem uczestnictwa w "Zjeździe szkoleniowym" jest całkowita i bezwzględna akceptacja
powyższego Regulaminu, co potwierdzone zostanie pisemnym oświadczeniem Uczestnika
podczas pierwszego dnia "Zjazdu szkoleniowego".
§18
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
§19
W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym
Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§20
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania, czyli 18.12.2017 r.
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