
 

Projekt Włączeni 2.0 realizowany jest w ramach miejskiego Programu Młoda Warszawa. Miasto z 

klimatem dla młodych 2016-2020. 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO WŁĄCZENI 2.0 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Włączeni 2.0 (zwanym dalej w treści 

Regulaminu „Projektem”). 

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Projekt jest Fundacja Szkoła z Klasą z siedzibą w Warszawie, 

ul. Śniadeckich 19, zwana dalej FSZK, lub Organizatorem. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy 

w ramach miejskiego Projektu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. 

4. Uczestnikiem Projektu jest placówka oświatowa lub kulturalna, reprezentowana przez dyrektora 

lub pracownika, zwana dalej Uczestnikiem. 

5. Zadania w Projekcie realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne: pracownicy instytucji 

biorących udział w projekcie oraz młodzież będąca odbiorcami oferty w/w instytucji, którzy łącznie 

zwani są dalej Zespołem Projektowym. 

§2 CELE PROJEKTU 

Celem Projektu Włączeni 2.0 jest wsparcie warszawskich instytucji oświatowych lub kulturalnych 

współpracujących z młodzieżą we włączaniu ją w tworzenie swojej oferty a także szerzej, w życie 

instytucji i współdecydowanie o niej. Celem projektu jest również dalsze wsparcie kadry instytucji 

miejskich współpracujących z młodzieżą w dialogu z młodzieżą oraz zwiększenie poczucia sprawstwa 

i odpowiedzialności młodych ludzi za zajęcia w których uczestniczą i życie placówek z których oferty 

korzystają. Projekt Włączeni 2.0 czerpie z doświadczeń pierwszej edycji projektu (Włączeni) – rozwija 

i wzmacnia proponowane placówkom wsparcie lepiej dopasowując je do indywidualnych potrzeb. 

Spotkania, warsztaty oraz wsparcie eksperckie i coachingowe dla kadry instytucji oraz dla młodzieży 

pozwolą na przeprowadzenie przez proces zmiany wszystkich tych, których ta zmiana dotyczy. Projekt 

otworzy ich na dialog i współpracę. 

§3 ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU 

1. Uczestnictwo w projekcie zgłasza pracownik instytucji współpracującej z młodzieżą (dalej 

Zgłaszający) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

internetowej Projektu oraz wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. 

2. Ponadto Zgłaszający wskazuje w formularzu Zespół Projektowy do realizacji zadań w Projekcie 

(2 pracowników oraz 4 młodych ludzi). Każda z ww. osób ma obowiązek wyrazić zgodę 

na postanowienia niniejszego Regulaminu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne 

do uczestnictwa w Projekcie. 

3. Zgłaszający instytucję oraz wskazani w formularzu inni pracownicy wspierający realizację zadań 

Projektu, są jedynymi osobami, z którymi koordynator Projektu dokonuje wiążących ustaleń 

w związku z uczestnictwem w Projekcie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach 

przewidzianych w jego harmonogramie. 

4. Zgłaszający opisuje również w formularzu swoją motywację do wzięcia udziału w Projekcie oraz 

profil działalności swojej placówki. 

5. W ciągu 7 dni Zgłaszający otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest 

równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Projekcie) bądź informację o niezakwalifikowaniu 

się do Projektu. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź 

niezakwalifikowaniu placówki do Projektu. 
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§4 ZASADY PROJEKTU 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

2. W ramach Projektu Włączeni 2.0 Zespół Projektowy zgłoszony przez Uczestnika powinien 

zrealizować projekt polegający na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działania związanego z jedną 

ze ścieżek proponowanych w Projekcie lub swoją własną inicjatywą: 

a. Budżet partycypacyjny dla początkujących: zrób pierwszy krok w zmienianiu przestrzeni; 

b. Młodzież w działaniu: dzień kierowany przez młodzież; 

c. Pokażmy się: strona internetowa i media społecznościowe w rękach młodzieży; 

d. Mamy władzę: młodzież współtworząca ofertę instytucji na podstawie konsultacji społecznych. 

3. Realizacja działań w Projekcie powinna odbywać się w Zespołach Projektowych (pracownicy 

instytucji biorących udział w Projekcie i młodzież). 

4. W ramach realizacji projektu Zespół wykona następujące zadania: 

a. Pracownicy instytucji wezmą udział w seminarium wprowadzającym do Projektu (wspólnym 

dla wszystkich Uczestników), dotyczącym różnych form współpracy z młodzieżą oraz technik 

partycypacyjnych. 

b. Cały Zespół Projektowy weźmie udział w szkoleniu z diagnozy potrzeb i planowania zmian 

z wykorzystaniem metodologii design thinking, organizowanym na terenie każdej placówki. 

c. Cały Zespół Projektowy weźmie udział w spotkaniu coachingowym, na którym uszczegółowi 

plan aktywności, które będzie podejmował w ramach Projektu. 

d. Cały Zespół Projektowy weźmie udział w spotkaniu eksperckim dostosowanym 

do indywidualnych potrzeb każdej placówki. Spotkanie eksperckie będzie miało na celu 

poszerzenie wiedzy lub umiejętności potrzebych przy realizacji zaplanowanych przez każdy 

Zespół Projektowy aktywności. 

e. Cały Zespół Projektowy weźmie udział w Spotkaniu Podsumowującym (wspólnym 

dla wszystkich Uczestników) podczas którego zaprezentują efekty realizowanych działań 

i wezmą udział w warsztatach ewaluacyjnych. 

5. Po zrealizowaniu działań przewidzianych w Projekcie, Zespół Projektowy zobowiązany jest 

do przesłania Organizatorowi finalnej wersji sprawozdania (na dostarczonym przez Organizatora 

formularzu) z realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Organizatora. 

Sprawozdanie przesyłane jest drogą mailową i powinno zawierać następujące elementy: opis 

zdiagnozowanych potrzeb i zrealizowanych działań, listę zaangażowanych osób, dokumentację 

fotograficzną oraz dodatkowe elementy (teksty, prezentacje, filmy). 

6. Uczestnik wyraża zgodę by ww. sprawozdanie/prezentacja (w tym wszystkie jego elementy) były 

wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez Organizatora. 

7. Uczestnik ma obowiązek informowania Organizatora o wszystkich przeszkodach, które mogą 

spowodować niezrealizowanie zadań w Projekcie/ niedostarczenie sprawozdania w terminie. 

W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od członków Zespołu, 

Uczestnik powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu realizacji działań (jednak nie później niż 

do 31.12.2018) i dostarczenia Sprawozdania. 

8. Pracownik instytucji biorącej udział w projekcie zobowiązany jest do zebrania 

od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Zespołu Projektowego zgód 

na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu). 

9. Po zakończeniu Projektu Zespół Projektowy otrzymuje zaświadczenia imienne w wersji 

elektronicznej. Na prośbę Uczestników koordynator może przygotować elektroniczne zaświadczenia 

dla osób zaangażowanych w projekt in blanco. Dyrektor placówki otrzymuje pisemne potwierdzenie 

o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół Projektowy z jego placówki. 

10. Organizator w ramach Projektu wykona następujące czynności: 
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a. Przeprowadzi jedno seminarium otwierające, wspólne dla wszystkich uczestniczących 

w Projekcie. 

b. Przeprowadzi w każdej placówce biorącej udział w Projekcie szkolenie dla Zespołu 

Projektowego z diagnozy potrzeb. 

c. Przeprowadzi w każdej placówce biorącej udział w Projekcie spotkanie z ekspertem 

dostosowane do potrzeb każdej placówki indywidualnie. 

d. Zorganizuje w każdej placówce spotkanie z coachem. 

e. Zagwarantuje Uczestnikom regularne wsparcie merytoryczne, coachingowe i promocyjne. 

f. Zorganizuje Spotkanie Podsumowujące wspólne dla wszystkich Uczestników Projektu. 

g. Przygotuje i poprowadzi stronę internetową Projektu. 

h. Zbierze i opublikuje dobre praktyki wypracowane przez Uczestników Projektu oraz opracuje 

raport zawierający rekomendacje na przyszłość. 

i. Przeprowadzi archiwizację zebranych przez Zespoły Projektowe materiałów i będzie je 

wykorzystywać w publikacjach naukowych i edukacyjnych. 

j. Przygotuje i przekaże po zakończeniu Projektu zaświadczenia dla pracowników i dyplomy 

grupowe dla młodzieży. 

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Projekcie, przed ukończeniem przewidzianych 

działań i przed dostarczeniem Sprawozdania, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego wskazania 

Organizatorowi w chwili rezygnacji ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które 

uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Projekcie, przed ukończeniem działań 

przewidzianych w Projekcie i przed dostarczeniem Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów 

lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik 

zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku 

z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu. 

§6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi i członkom Zespołu Projektowego, jak również 

udostępniane przez Organizatora w ramach Projektu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, 

filmy i inne materiały powstałe w ramach Projektu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór 

i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami 

własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – FSZK. 

2. Jednocześnie FSZK zobowiązuje się opublikować wszystkie materiały stworzone w ramach projektu 

na licencji CC-BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – 

Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa). Oznacza to, że wszelkie materiały powstałe 

lub udostępnione w trakcie prowadzenia Projektu i upublicznione przez FSZK można kopiować 

i przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji 

o źródle pochodzenia materiałów. FSZK nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, 

wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów 

powstałych w trakcie prowadzenia Projektu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia w celach 

edukacyjnych. 

3. W przypadku, gdy materiały publikowane są na innych zasadach, informacja o tym zostanie 

w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na materiałach. 

4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu do celów komercyjnych lub 

innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora. 

5. Z chwilą przesłania przez Uczestnika (w tym dowolnego członka Zespołu Projektowego) w ramach 

Projektu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 
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4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie), przy czym 

pojęcie utworu obejmuje zarówno utwór, jak i jego artystyczne wykonanie, wideogram i fonogram: 

zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego członek 

Zespołu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania 

z tych utworów/ przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania 

sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako 

utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów 

utworu/przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji 

w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy 

bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw 

pokrewnych utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób 

inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych 

(w tym Internet/urządzenia mobilne). 

6. Licencja obejmuje także: 

a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań; 

b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania 

w ramach prowadzonej przezeń działalności; 

c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku 

do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych. 

7. Członek Zespołu przystępujący do Projektu oświadcza, że: 

a. nie będzie przekazywał w związku z Projektem utworów/ przedmiotów praw pokrewnych 

naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo 

do wizerunku, prywatności) osób trzecich; 

b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych 

utworów/ przedmiotów praw pokrewnych oraz, że prawa te nie są obciążone prawami osób 

trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, 

administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód 

prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie, 

w przeciwnym razie Członek Zespołu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, 

których prawa naruszył. W takim przypadku Członek Zespołu zobowiązuje się naprawić 

wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty 

obsługi prawnej. Gdyby po nadesłaniu utworów do Organizatorów okazało się, że określone 

utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Członek Zespołu 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatorów w formie pisemnej. 

8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 7 a) i b), oświadczeń, 

Organizator może zawiesić udział Członka Zespołu w Projekcie do czasu wyjaśnienia. 

9. Jeśli w utworach nadesłanych do Organizatora znajduje się wizerunek osób niepełnoletnich, 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych w/w osób 

zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez FSZK. Wzór zgody stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oryginały zgód powinny być przechowywane w instytucji, natomiast 

ich skan przesłany niezwłocznie do Sekretariatu Organizatora mailem na adres koordynatora 

Projektu: dagmara.lipinska@szkolazklasa.org.pl. 
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10. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/ praw pokrewnych do utworu/ przedmiotu 

praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie 

uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/ przedmiotu 

praw pokrewnych. 

11. W wypadku nadesłania przez członka Zespołu materiałów, co do których wystąpi podejrzenie 

naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w Projekcie zostaje 

zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez Organizatora. 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych 

z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu jest Fundacja Szkoła 

z Klasą z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 19. 

3. Uczestnicy Projektu – kadra instytucji podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych 

jest niezbędne do uczestnictwa w Projekcie. 

4. Przekazanie koordynatorowi drogą mailową danych uczestników Projektu przez Zgłaszającego, 

Opiekuna, członka Zespołu stanowi zgodę na przetwarzanie przez FSZK swoich danych osobowych 

w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, 

sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność FSZK oraz 

przedstawienia oferty programowej FSZK. 

5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu 

kontaktowego, nazwa i adres instytucji, w której pracuje osoba. 

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy udostępnią nieodpłatnie niniejszy Regulamin na stronie internetowej 

www.szkolazklasa.org.pl oraz w sposób umożliwiający uczestnikom Programu pozyskanie, 

odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi się oni 

posługują. 

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres 

poczty elektronicznej koordynatora Projektu: dagmara.lipinska@szkolazklasa.org.pl lub na adres 

pocztowy Organizatora: Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa z dopiskiem: 

„Uwagi do Regulaminu Projektu Włączeni 2.0”. 

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników Projektu poprzez 

przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu 

zmian w Regulaminie na stronie internetowej Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.   

  



Projekt Włączeni 2.0 realizowany jest w ramach miejskiego Programu Młoda Warszawa. Miasto z 

klimatem dla młodych 2016-2020. 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu 

Zgoda na udostępnienie danych Fundacji Szkoła z Klasą 

i przetwarzanie danych przez Fundację Szkoła z Klasą 

 

Ja, ..................................................................................................... ....................... <imię i nazwisko rodzica lub 

opiekuna prawnego> niżej podpisany/-a, zapoznałem/-łam się z Regulaminem Projektu Edukacyjnego 

.............................................................................................................................. <nazwa Projektu> z dnia 

.......................................................... . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka 

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................... ................................................................. 

<imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy> przez Organizatora Projektu – Fundację 

Szkoła z Klasą – do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie. 

 

 

….…...................................................    ….…................................................... 

         Miejscowość, dnia                Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

  



Projekt Włączeni 2.0 realizowany jest w ramach miejskiego Programu Młoda Warszawa. Miasto z 

klimatem dla młodych 2016-2020. 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu 

Przekazanie praw do wizerunku dziecka Fundacji Szkoła z Klasą 

Ja, niżej podpisany/-a …………………............................................................................................................ ................ 

zameldowany/-a w ………….............................................................................................................................. .............. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku syna/córki 

................................................................................................ <imię i nazwisko dziecka>, utrwalonego podczas sesji 

fotograficznej dnia ............................, w ........................................................................................................... <nazwa 

placówki> w czasie ........................................................................................................... <wydarzenie projektowe>, 

przez Fundację Szkoła z Klasą (zwaną dalej FSZK), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 19, 

posługującą się nr. NIP: 701-05-10-338 i REGON: 362654690. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku dziecka na zdjęciach i w filmach, 

w publikacjach oraz na stronie internetowej Projektu, na plakatach i w folderach. 

Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć 

w innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez FSZK oraz 

zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych FSZK. Niniejsza zgoda 

na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji Projektu. 

Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem 

pozostaje całkowicie dobrowolne i nie wpływa na udział dziecka w Projekcie. Potrzeba uzyskania 

stosownej zgody wynika z przepisów prawa. 

 

 

….…...................................................    ….…................................................... 

         Miejscowość, dnia                Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


