
REGULAMIN UCZESTNICTWA W III EDYCJI 
PROJEKTU  
„MŁODZI SPRAWNI JĘZYKOWO”  

§ 1  

Postanowienia ogólne  
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w III edycji Projektu „Młodzi Sprawni Językowo” 

realizowanego przez Fundację Strefa Innowacji.  

2. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.  

3. Działania realizowane są na rzecz Uczestników Projektu spełniających warunki 

uczestnictwa określone w § 3  

4. Projekt realizowany jest od 01.08.2022 do 31.01.2023.  

§ 2  

Założenia Projektu  
1. Celem Projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji 

zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkałych w 

miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców.  

2. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:  

a) Zajęcia z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w łącznym wymiarze 360 

godzin lekcyjnych w grupach lub (w uzasadnionych przypadkach) indywidualnie w podziale 

na poziomy zaawansowania znajomości języka angielskiego od A1 do C2.  

b) warsztaty rozwojowe wzmacniające samoświadomość, motywację i umiejętność radzenia 

sobie ze stresem. Uczestnicy poznają sposoby na lepsze zarządzanie czasem i 

funkcjonowanie w środowisku pracy.  

c) wstępne szkolenie z obsługi programu Zoom i dysku Google oraz wsparcie informatyczne 

w trakcie Projektu.  

3. Zajęcia odbywają się online, za pośrednictwem programu Zoom. Każdy Uczestnik we 

własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do sprzętu komputerowego z dostępem do 

Internetu.  



§ 3  

Zasady rekrutacji  
1. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem projektu. Dopuszcza się możliwość 

dołączenia do Projektu w późniejszym terminie, jednak bez gwarancji odbycia pełnego 

wymiaru zajęć.  

2. W Projekcie udział wezmą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:  

a) posiadają niepełnosprawność wzroku (osoby niewidome lub słabowidzące)  

b) są w wieku 14-45 lat  

c) mieszkają w małych miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców  

3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  

a) przesłanie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz ze skanem orzeczenia,  

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i utrwalenie wizerunku na potrzeby 

Projektu,  

c) w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka 

w Projekcie,  

4. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie kandydata na listę uczestników Projektu.  

§ 4  

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu  
1. Każdy z Uczestników Projektu ma prawo do:  

a) udziału w zajęciach oferowanych w Projekcie, w tym w maksymalnie dwóch grupach 

językowych, tj. z języka angielskiego oraz jednego z pozostałych języków,  

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć,  

c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w formacie dla siebie 

dostępnym,  

d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Projekcie,  

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) przesłania pocztą tradycyjną podpisanych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w 

Projekcie (Regulamin ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na utrwalenie i 

upowszechnienie wizerunku na potrzeby Projektu),  



b) obecności na zajęciach w wymiarze 80% ogólnej liczby zajęć, przy czym w przypadku braku 

możliwości uczestniczenia w 80 % liczbie zajęć uczestnik (lub prawny opiekun, w przypadku 

osób niepełnoletnich) zobowiązuje się do przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia 

przesłanego drogą mailową.  

c) wypełnienia w terminie testu poziomującego w celu przydzielenia do grupy oraz ankiet 

oceniających służących bezpośrednio monitoringowi i ewaluacji Projektu,  

3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.  

§ 5  

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie  
1. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału w Projekcie jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga 

usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.  

2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 40% 

zrealizowanych zajęć, realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.  

3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje 

utworzenie listy rezerwowej uczestników.  

4. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje 

pierwsza osoba z listy rezerwowej  

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu z listy osób 

biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia przez 

nie niniejszego regulaminu oraz nie przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego.  

6. W przypadku skreślenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, Realizator Projektu ma 

prawo odmówić mu uczestnictwa w kolejnych działaniach organizowanych przez Realizatora.  

§ 7  
0 

5. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym 

jest realizacja Projektu w oparciu o cele statutowe Fundacji, jak również na podstawie zgody. 

Zgoda dotyczy przetwarzania danych o niepełnosprawności Uczestnika Projektu.  

6. Brak podania danych osobowych oznaczonych w formularzu gwiazdką jest równoznaczny z 

brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

rekrutacji w Projekcie, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia rekrutacji przez okres 

realizacji i rozliczenia Projektu.  



8. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z realizacją Projektu, ma prawo 

żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.  

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z realizacją Projektu, ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec  

przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.  

10. W każdej chwili osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją 

Projektu na podstawie jej zgody, ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliła Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w związku z realizacją Projektu, przysługuje 

skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

12. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z 

przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu 

oraz podstawy prawnej przetwarzania danych.  

13. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu znajdują się 

również pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej Fundacji.  

§8  

Postanowienia końcowe  
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

………………………………….  

Data i podpis Uczestnika/  

Rodzica (Opiekuna prawnego) 


