
   
 
 

 

Regulamin programu  

Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? 
 

 
Wersja nr 1 z dn. 19.02.2021 r. 

§1 Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady 

uczestnictwa w programie Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? (zwanym dalej 
„Programem”). 

2. Edukacyjną część programu nazywamy Szkołą komunikacji i partycypacji. 
3. Organizatorem Programu jest Fundacja Szkoła z Klasą (dalej: Organizator albo FSZK).  
4. Program finansowany jest z dotacji nr K1d/0651 programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy z Funduszy EOG. 

§2 Zasady Programu  
1. Celem Programu jest wsparcie nastoletnich aktywistów w mówieniu o tym, co dla nich 

ważne, w znajdowaniu miejsca na ich głos w przestrzeni publicznej oraz podejmowaniu 
inicjatyw, w których mogą wyrazić swoje potrzeby i opinie. Program zapewnia młodym 
ludziom możliwość rozwoju kompetencji komunikacyjnych i społecznych. 

2. Program jest skierowany do wszystkich młodych ludzi w wieku 15-19 lat, bez względu na 
to, do jakiego typu szkoły uczęszczają. W drodze wyjątku możemy rozpatrzyć 
pozytywnie również zgłoszenia do udziału od osób w wieku 14 i 20 lat. 

3. Udział w programie jest bezpłatny. 
4. Udział w programie wymaga pracy zespołowej. Osoby zainteresowane udziałem same 

kompletują swój zespół w składzie 3-5 osób w wieku 15-19 lat. Każda osoba z zespołu 
zgłasza się samodzielnie i indywidualnie.  

5. Uczestnicy programu mogą współpracować w realizacji swojej inicjatywy z osobami, 
które nie biorą udziału w programie. 

6. Program jest realizowany od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., przy czym część 
edukacyjna z udziałem młodzieży - Szkoła komunikacji i partycypacji - trwa od marca do 
października 2021 r. 

7. Program Szkoły komunikacji i partycypacji zostanie opracowany w konsultacji z osobami 
uczestniczącymi i w oparciu o diagnozę potrzeb zespołów. Naszym celem dydaktycznym 
jest rozwijanie kompetencji takich jak formułowanie przekazu, storytelling, występowanie 
publiczne, umiejętność prowadzenia spotkań, umiejętność tworzenia materiałów 
multimedialnych, radzenie sobie ze stresem związanym z polaryzacją opinii i hejtem, 
stosowanie zasad Porozumienia bez Przemocy (NVC). Nastawiamy się na aktywne 
towarzyszenie, elastyczność, reagowanie na bieżąco – w stylu metodologii design 
thinking i agile, z zastosowaniem różnorodnych instrumentów wsparcia, bez narzucania 
własnego zdania. 
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8. Rekrutacja do udziału w programie trwa od 19.02.2021 r. do 07.03.2021 r.  
9. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w 

programie. Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo 
dokonania selekcji otrzymanych zgłoszeń. Wszystkie osoby, które dokonają zgłoszenia, 
otrzymają mailowo informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w 
programie. Informacje zostaną wysłane do 15 marca 2021 r. 

10. Osoby zainteresowane udziałem w programie samodzielnie wypełniają formularz 
zgłoszeniowy online dostępny na stronie 
https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkola-komunikacji/. 

11. Osoby niepełnoletnie, aby móc wziąć udział w programie, potrzebują uzyskać zgodę 
rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rekrutacji i - w przypadku zakwalifikowania - 
na udział w programie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Osoby 
zakwalifikowane do programu są zobowiązane przesłać Organizatorowi podpisany skan 
lub oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

12. Niedozwolone jest podawanie fałszywych danych osobowych w formularzu 
zgłoszeniowym i tworzenie zgłoszenia dla innej osoby. 

13. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają od Organizatora: 
a) wsparcie mentorskie w wymiarze 5-10h w miesiącu w okresie marzec-październik 

2021 r.; 
b) wsparcie finansowe - pokrycie kosztów realizacji inicjatywy zespołu - w kwocie do 

3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 
c) wsparcie promocyjne działań zespołu; 
d) bezpłatny program szkoleniowy - Szkoła komunikacji i partycypacji - o łącznym 

wymiarze 5 dni szkoleniowych;  
e) w przypadku zorganizowania warsztatów w formie stacjonarnej w Warszawie, 

pokrycie kosztów podróży i pobytu w Warszawie (uczestników i jednego 
dorosłego opiekuna dla każdego zespołu). 

14. Osoby uczestniczące w programie zobowiązują się do: 
a) współpracy w stworzonym przez siebie zespole 3-5 osobowym i wspólnego 

zrealizowania przedstawionej w formularzu zgłoszeniowym i następnie 
doprecyzowanej przy wsparciu mentorów i Organizatora  inicjatywy. Inicjatywą 
uczestników realizowaną w ramach programu może być m.in. kampania online, 
stworzenie materiałów edukacyjnych lub prasowych, zorganizowanie debaty w 
szkole lub społeczności lokalnej lub inna forma działania ustalona z 
Organizatorem; 

b) aktywnego uczestniczenia w konsultacjach online z Organizatorem i mentorami w 
okresie od marca do października 2021 r. wymiarze czasowym 5-10h w miesiącu; 

c) aktywnego uczestnictwa w bezpłatnym programie szkoleniowym - Szkole 
komunikacji i partycypacji - o łącznym wymiarze czasowym 5 dni szkoleniowych. 

15. Zajęcia w ramach Szkoły komunikacji i partycypacji odbędą się w czasie wolnym od 
zajęć szkolnych i w podziale na 3 spotkania, po 1-2 dni każde. Pierwszy zjazd 
szkoleniowy odbędzie się na koniec kwietnia, drugi na koniec czerwca, a trzeci na koniec 
października 2021 r. Dokładne daty organizator ustali w porozumieniu z uczestnikami. 

16. Po zakończeniu programu, osoby uczestniczące we wszystkich aktywnościach 
programu, otrzymają od Fundacji Szkoła z Klasą certyfikat uczestnictwa w programie. 

17. Organizator ma obowiązek realizować działania jedynie w interesie publicznym, zgodnie 
z wartościami demokratycznymi, w szczególności z poszanowaniem ludzkiej godności, 
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wolności, demokracji, równości, rządów prawa i poszanowania praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości.  

18. Organizator nie może wspierać inicjatyw uczestników sprzecznych z wartościami 
wymienionymi w punkcie 17. Podjęcie przez uczestnika/czkę działań sprzecznych z 
powyższymi wartościami będzie skutkować wykluczeniem jego/jej zespołu z udziału w 
programie. 

19. Każda osoba, w momencie zapisu do Programu, akceptuje i wyraża zgodę na 
postanowienia niniejszego Regulaminu.  

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.  

§3 Prawa autorskie  

1. Organizatorzy posiadają majątkowe prawa autorskie do materiałów edukacyjnych        
powstałych w trakcie prowadzenia Programu i opracowanych na zamówienie         
Organizatorów podczas realizacji Programu.  

2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały            
powstałe w ramach Programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z              
opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu. 

3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione przez          
Organizatora można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek          
prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia           
materiałów.  

4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów 
komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.  

5. Osoby uczestniczące będą udostępniać stworzone przez siebie w ramach realizacji 
Programu utwory w postaci: zdjęć, grafik, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego 
materiału na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie 
niekomercyjne 4.0 – Na tych samych warunkach. Oznacza to, że będzie można dowolnie 
wykorzystać te utwory, w tym kopiować je, dystrybuować, wyświetlać i używać pod 
warunkiem podania autora utworu. Więcej informacji o licencji znajduje się na stronie: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl 

6. Osoba przystępująca do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 
naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie 
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyła.  

7. W wypadku nadesłania przez osobę uczestniczącą materiałów, co do których wystąpi           
podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jej udział w           
programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji         
przez koordynatora programu. 
 

§4 Dane osobowe  
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą (FSZK) z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 22 658 00 
73.  

2. Dane osobowe osób zgłaszających się oraz uczestników programu będą przetwarzane 
w celach rekrutacyjnych oraz w związku z uczestnictwem (w tym ewaluacją) w programie 
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Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? finansowanym z dotacji nr K1d/0651 programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG. 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane operatorom programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy z Funduszy EOG do celów kontroli finansowej i merytorycznej. Dane 
mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz 
FSZK usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te 
podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie 
do wykonywania poleceń FSZK w tym zakresie.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów uczestnictwa (w tym 
ewaluacji) w tym programie Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? jest zgoda osoby 
pełnoletniej lub - w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach kontroli finansowej i 
merytorycznej jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora - FSZK 
- związany z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych i realizacji 
programu Aktywni Obywatele. 

6. Dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przechowywania 
dokumentacji programu, wymaganego przez operatorów tj. do lutego 2025 r. lub do 
chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 

7. Zgodnie z RODO osoba zgłaszająca się lub uczestnicząca w programie ma prawo 
dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia 
danych i prawa do bycia zapomnianym. Ma prawo sprzeciwić się, z przyczyn związanych 
ze szczególną sytuacją, przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu wynikającym z 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

8. Osoba zgłaszająca się lub uczestnicząca w programie ma prawo wycofać swoją zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 
wpłynie na przetwarzanie, które zostało przeprowadzone na podstawie zgody udzielonej 
przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości uczestnictwa w tym 
programie. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem 
administratora lub wysłać stosowne żądanie na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl. 

9. Osoba zgłaszająca się lub uczestnicząca w programie ma prawo wnieść skargę do 
organu nadzorczego w Polsce, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska). 

10. Każda osoba podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale jest to konieczne, aby mogła 
wziąć udział w programie. 

11. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 
na udział w w programie Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi?. Aby upewnić się, że dana 
osoba uzyskała taką zgodę, po zakwalifikowaniu do udziału w programie, Organizator 
poprosi za  pośrednictwem tej osoby o potwierdzenie zgody o treści: 
“Oświadczam, że osoba wypełniająca ten formularz jest osobą niepełnoletnią. Zgadzam 
się na udział …………………………… (imię i nazwisko) w projekcie Jesteśmy młodzi. O 
co nam chodzi?. Potwierdzam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie jej/jego 
danych osobowych zgodnie z  Regulaminem programu .”  

12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności 
Organizatora na stronie 
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/polityka-prywatnosci-fszk.p
df 
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§5 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy         
zgłaszać na adres e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl, z dopiskiem: “Uwagi do         
regulaminu programu Jestesmy młodzi. O co nam chodzi?”.  

2. Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie:  
https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkola-komunikacji/. W przypadku zmiany 
Regulaminu, Organizator każdorazowo poinformuje uczestników drogą mailową. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej 
Organizatora szkolazklasa.org.pl. 
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