
 
 
 

REGULAMIN 

 
Uczestnictwa w programie edukacyjnym Podl@sie w sieci 

 
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony jako Regulamin projektu „Podl@sie w sieci” 

organizowanego przez FUNDACJĘ MOJE PODLASIE NOWOCZESNE,KREATYWNE, 

TWÓRCZE zarejestrowaną pod nr KRS 0000505740 (dalej jako Organizator). 

2. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO edycja 2021 r.  
 

 

[Rekrutacja] 

 

3. Nabór uczestników projektu trwa od 11.10.2021 do 15. 11.2021 r.  

4. Zgłoszenie uczestnika możliwe jest poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego 

dostępnego na stronie www.fio.informatyka.grajewo.pl  

5. O kwalifikacji kandydata do udziału w programie rozstrzygnie Organizator poprzez ocenę 

formularza rekrutacyjnego. Ocenie podlegać będą tylko formularze rekrutacyjne kompletnie 

wypełnione i przesłane na adres e-mail organizatora w terminie określonym w ust. 3.  

6. Ocenie podlega (w skali 1-5 punktów) kryterium merytoryczne: uczestnicy muszą być 

przedstawicielami organizacji pozarządowej lub aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej i 

wykazać opis swoich działań lub też przedstawić plan na swoją aktywność. Organizator w trakcie 

oceny kierować się będzie kryterium wpływu dokonanych lub planowanych przez kandydata 

działań na społeczność lokalną.  

7. Ponadto zgłoszenia uczestników poniżej 25 roku życia lub powyżej 60 roku będą 

premiowane dodatkowym punktem.  

8. Łącznie formularz rekrutacyjny może uzyskać maksymalną ocenę 6 punktów.  

9. W przypadku tożsamej liczby punktów o kwalifikacji uczestnika decydować będzie 

kolejność zgłoszeń.  

10. W dniu 15.10.2021  Organizator na stronie www.fio.informatyka.grajewo.pl opublikuje 

listę zakwalifikowanych do projektu uczestników oraz listę rezerwową. Osoby biorące udział w 

procesie rekrutacji zostaną również powiadomione o wyniku procesu w formie wiadomości e-

mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 



[Uczestnictwo w Zjazdach Szkoleniowych] 

 
11. Uczestnicy są zobowiązani do brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych w ramach 

Programu, bez względu na formę ich prowadzenia. Organizator może w każdym miejscu i 

czasie przystąpić do weryfikacji listy obecności Uczestników poprzez wyczytywanie całości 

lub części listy obecności. 

 
12. Organizator może narzucić używanie określonego oprogramowania do przeprowadzenia Zjazdu 

Szkoleniowego Online. Uczestnik jest zobowiązany do instalacji wskazanego oprogramowania 

i pozostawania w Gotowości Technologicznej do korzystania z oprogramowania w czasie 

trwania Zjazdu Szkoleniowego Online. 

 
13. Używając oprogramowania do uczestniczenia w Zjeździe Szkoleniowym Online, Uczestnik 

zobowiązany jest do posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem lub innym przyznanym 

przez Organizatora identyfikatorem. 

 
14. W trakcie Zjazdów Szkoleniowych, Uczestnicy zobowiązani są do noszenia w widocznym 

miejscu identyfikatorów otrzymanych od Organizatora. 

 
15. W trakcie Zjazdów Szkoleniowych, Uczestnicy powinni zachować schludny ubiór w stylu co 

najmniej „smart casual”. 

 
16. Organizator lub osoba przez niego uprawniona, np. osoba prowadząca zajęcia, może oczekiwać 

w każdym czasie trwania Zjazdu Szkoleniowego Online włączenia kamerki przez Uczestnika 

lub zabrania przez Uczestnika głosu. 

 
17. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania materiałów udostępnionych im przez Organizatora na 

każdych zajęciach. 

 
18. Uczestnik jest zobowiązany do notyfikowania o problemach technicznych związanych z 

uczestnictwem w Zjazdach Szkoleniowego Online. 

 
19. Uczestnicy zobowiązani są do podejmowania przydzielanych im funkcji organizacyjnych 

związanych z realizacją zajęć prowadzonych w ramach Programu.



 
 

 

11. Uczestnicy obowiązani są do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Organizatora 

w celu właściwego przygotowania się do zajęć prowadzonych w ramach Zjazdów 

Szkoleniowych. 

 
12. Program zajęć będzie przekazywany Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

13. Brak aktywności Uczestnika w czasie Zjazdu Szkoleniowego Online i notyfikacji o problemach 

technicznych może skutkować uznaniem Uczestnika za nieobecnego, ze wszystkimi skutkami 

tego stanu rzeczy przewidzianymi w Umowie. 

 
14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania programu Zjazdów Szkoleniowych, w tym w 

szczególności do punktualnego stawiania się na zajęcia. Przybycie lub zalogowanie się na 

zajęcia przez Uczestnika 15 minut po planowym rozpoczęciu zajęć traktowane jest jako 

nieusprawiedliwiona nieobecność na jednej godzinie dydaktycznej. Trzy spóźnienia mogą 

stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. 

 
[Testy i certyfikacja] 

 

15. Uczestnicy są zobowiązani do brania udziału w wymaganych przez Organizatora testach i 

sprawdzianach przeprowadzanych w trakcie Programu, również za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość. Uczestnicy zobowiązani są do ich samodzielnego 

rozwiązywania testów i złożenia odpowiedzi w wyznaczonym przez Organizatora czasie, 

oznaczając je swoim imieniem i nazwiskiem lub innym identyfikatorem nadanym przez 

Organizatora. 

 
16. Ukończenie Programu potwierdzone będzie certyfikatem uczestnictwa wystawianym przez 

Organizatora. Certyfikat otrzymają osoby, które wywiązały się z postanowień Umowy zawartej 

z Organizatorem oraz niniejszego Regulaminu, a także uzyskały co najmniej 80% punktów ze 

wszystkich testów i sprawdzianów, o których mowa w pkt 15 Regulaminu. 
 

[Przebieg Programu] 

 

17. Utrwalanie wykładów oraz wszelkich innych zajęć prowadzonych w ramach Programu 
 

w formie nagrań dźwiękowych, wizualnych bądź audio-wizualnych bez zgody prowadzącego 

i Organizatora jest zabronione. 

 
18. Podziału Uczestników na grupy zajęciowe oraz na potrzeby zakwaterowania dokonuje 

Organizator. 

 
19. Uczestnicy zobowiązani są do powiadomienia Organizatora, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn 

zamierzają (choćby krótkotrwale) opuścić obiekt, w którym organizowany jest Zjazd 

Szkoleniowy lub wylogować się z Zajęć Szkoleniowych Online.



 
 

 

20. W trakcie wszystkich części Programu, zakazuje się spożywania alkoholu bez zgody 

Organizatora. Zakaz ten nie dotyczy napojów serwowanych zwyczajowo do posiłków, o ile 

zostały zapewnione przez Organizatora. 

 
Bezpieczeństwo 

 

21. Uczestnik przez cały czas realizacji Programu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń 

Organizatora, służb porządkowych, organów państwowych, administracji budynków oraz osób 

współpracujących z Organizatorem przy realizacji Programu, w szczególności poleceń o 

charakterze porządkowym mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom. 

 
22. Uczestnik przez cały czas realizacji Programu zobowiązany jest do stosowania się do 

obowiązujących w czasie Programu przepisów prawa, w tym w szczególności normy 

przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym oraz poleceniom, zarządzeniom, zaleceniom 

mających na celu ochronę zdrowia publicznego oraz zachowywania zasad tzw. dystansu 

społecznego, noszenie maseczki zasłaniającej usta i twarz, dezynfekcję rąk. 

 
23. W czasie trwania Zjazdów Szkoleniowych, Uczestnik jest w szczególności zobowiązany do 

zminimalizowania kontaktów z osobami spoza grupy Uczestników i Organizatorów oraz osób, 

którym powierzone zostały zadania techniczne lub administracyjne w ramach organizacji 

Zjazdów Szkoleniowych. 

 
24. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o dostrzeżonych przez siebie 

niepokojących zmianach stanu swojego zdrowia lub innych Uczestników, w celu umożliwienia 

Organizatorowi podjęcia działań w celu udzielenia niezbędnej pomocy lub zawiadomienia 

właściwych służb odpowiadających za zdrowie publiczne. 

 
25. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o przypadkach łamania 

Regulaminu, w szczególności o zaistnieniu sytuacji narażających Uczestnika na jakiekolwiek 

niebezpieczeństwo. 

 

Miniprojekty 

 

26. W ramach programu zajęć Organizator przewiduje realizację przez uczestników projektu 

dobranych w grupy samodzielnych miniprojektów mających na celu wywarcie pozytywnego 

wpływu na lokalne środowisko. 

27. Organizator przewiduje dofinansowanie 12 miniprojektów w kwocie do 600 zł brutto każdy.  

28. Miniprojekty będą wybrane do dofinansowania w trakcie konsultacji i zgłaszania pomysłów 

przez uczestników programu szkoleniowego. Organizator dołoży wszelkich starań by wybór 

projektów był wspólna decyzją uczestników szkoleń i prowadzącego zajęcia, zastrzega sobie 

jednak prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie kwoty dofinansowania.  

 



Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO w przypadku zbierania danych od osób, 

których dane dotyczą  

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA MOJE PODL@SIE. 

NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE, z siedzibą w Grajewie, Os. Południe 11/27, 19-200 

Grajewo wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 

0000505740, NIP: 7191566531, REGON: 20084871200000 

2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu uczestnictwa Pani/Pana udziału w 

Programie „Podl@sie w sieci” 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne 

dla Fundacji. 

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ok. roku od zakończenia 

Programu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 

o żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
 

o sprostowania danych osobowych, 
 

o usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 

o przenoszenia danych. 
 
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia 

zgody nie będzie możliwości dalszego udziału w Programie. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez administratora skutkuje brakiem możliwości udziału w Programie. 

9. Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

fundacja@10g.pl lub też pocztą tradycyjną na podany w punkcie 1 adres siedziby Fundacji.  

 


