
REGULAMIN PROJEKTU
KROPLE UWAŻNOŚCI

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w projekcie Krople

Uważności (dalej „Projekt”), który jest realizowany w okresie od 01.06.2022 r. do 1.06.2025 r.

2. Projekt jest realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich

19 (dalej „FSZK”), we współpracy z Fundacją Edumind Uważność w Edukacji z siedzibą w

Warszawie przy ul. Łuckiej 20 lok. 1301, dzięki finansowaniu AstraZeneca Young Health

Programme (dalej łącznie: Organizatorzy”).

3. W ramach Projektu nauczyciele i nauczycielki będą praktykować uważność, aby następnie móc

przenieść tę praktykę do klasy, na pracę z uczniami i uczennicami.

4. Uczestnikiem Projektu jest nauczyciel, nauczycielka, pedagog, pedagożka szkolna, psycholożka

lub psycholog szkolny i/lub inny pracownik/pracowniczka reprezentujący(a) szkołę lub inną

placówkę oświatową, która pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą (dalej “Uczestnik”).

5. Zgłoszenie oraz udział w Projekcie nie wymaga żadnych opłat na rzecz Organizatorów.

§2
ZASADY PROJEKTU

1. W ramach Projektu Uczestnik zobowiązuje się wziąć udział w Kursie Uważności online, który

składa się z dwóch obligatoryjnych elementów:

● 8-tygodniowego Treningu Uważności dla siebie (20h).W skład treningu wchodzą: warsztat

otwierający (2h), osiem spotkań z trenerką (16h) oraz możliwość udziału w dodatkowej grupie

wokół praktyki własnej (2h), wykonywanie własnych praktyk uważności pomiędzy spotkaniami;

● Mentoringu dla nauczycieli wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (10h). W skład

Mentoringu dla nauczycieli wchodzą cztery spotkania co 2 tygodnie (2,5h każde) oraz wybrane

praktyki uważności w klasie pomiędzy spotkaniami.

2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego udziału w spotkaniach online Kursu Uważności (lista

obecności). Dopuszczalne są dwie nieobecności podczas Treningu Uważności oraz jedna

nieobecność podczas Mentoringu dla nauczycieli.

3. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia,

4. Uczestnik, zgłaszając się na Kurs Uważności, zapisuje się do jednej grupy szkoleniowej, która ma

z góry określone terminy spotkań oraz wyznaczonego trenera(-kę). W trakcie kursu nie będzie
możliwości zmiany grupy i kontynuowania szkolenia z inną grupą.

5. W Kursie Uważności udział muszą wziąć co najmniej 2 osoby z jednej szkoły lub innej placówki

oświatowej, która pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą, które otrzymają zgodę dyrektora(ki)

placówki.

6. W ramach Projektu Organizatorzy zobowiązują się do:

a. zapewnienia zespołu merytorycznego i trenerskiego - certyfikowanych nauczycielek

uważności z doświadczeniem pracy w środowisku szkolnym,

b. zapewnienia niezbędnych materiałów edukacyjnych, których zadaniem jest wspieranie

procesu edukacyjnego,



c. zapewnienia platformy online do Kursu Uważności,

d. wydania zaświadczeń Uczestnikom, którzy przejdą Kurs Uważności.

7. Zaświadczenie nie zostanie wydane Uczestnikom, którzy będą mieć więcej niż 2 nieobecności

podczas Treningu Uważności oraz więcej niż jedną nieobecność podczas Mentoringu dla

nauczycieli (lista obecności).

8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają

sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem.

§3
ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU

1. Żeby wziąć udział w Projekcie, należy się zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,

który jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/7JCXfDsxDtvaU75B9
2. Organizator potwierdzi mejlowo przyjęcie Uczestnika bądź poinformuje o niezakwalifikowaniu

do Projektu. Liczba osób na Kursie Uważności jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na Kurs

decyduje kolejność zgłoszeń.

3. W Kursie Uważności udział muszą wziąć co najmniej 2 osoby z jednej szkoły lub innej placówki

oświatowej, która pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą, które otrzymają zgodę dyrektora(ki)

placówki.

4. Z zakwalifikowanymi do udziału w Kursie Uważności Uczestnikami, będą zawierane pisemne

umowy uczestnictwa za pośrednictwem internetowego systemu Autenti.

§4
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. W każdym przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed ukończeniem działań, Uczestnik

zostanie poproszony o wskazanie na piśmie powodów rezygnacji, które uniemożliwiają jej/mu

dalszy udział w Programie.

§5
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi i/lub udostępniane przez Organizatorów, 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 Organizatorom.

2. Wszelkie materiały powstałe lub udostępnione w trakcie prowadzenia Projektu i upublicznione

przez Organizatorów można wykorzystywać zgodnie z odpowiednią licencją (np. Creative

Commons Uznanie autorstwa) jaką dany Materiał jest oznaczony. W przypadku, gdy materiały

nie są oznakowane licencją, można korzystać z nich w ramach dozwolonego użytku, a w

szczególności w celach niekomercyjnego użycia w szkole.

3. Uczestnik w zakresie przysługujących mu praw do utworów wyraża zgodę na korzystanie z

Materiałów powstałych z jego udziałem lub dzięki niemu w ramach Projektu zgodnie z

postanowieniami wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych

warunkach, dostępnej pod adresem pod:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl (na mocy której zachowue prawa

majątkowe, a udziela zgody na swobodne wykorzystanie Materiałów oraz ich opracowanie, po

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl


warunkiem zachowania informacji o autorze oraz zachowania tej samej licencji dla opracowań

utworu).

§6
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu 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. FSZK przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje osoba, nauczany przedmiot.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników, Dyrektorów szkół lub innych placówek

edukacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o działaniach i

produktach edukacyjnych FSZK.

5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych FSZK otrzymywane są na podstawie

wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów

kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FSZK oraz

sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

7. 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.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu

wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się

ostatnia aktywność w tym Programie, chyba że sponsor Programu wymaga od nas dłuższego

przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres

wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FSZK i

sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków

finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu

okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu

przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu

okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg

rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo żądania dostępu do danych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych

praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

11. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty

elektronicznej kropleuwaznosci@szkolazklasa.org.pl

2. FSZK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie

Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany mailowo, nie później niż na 7 dni

mailto:kropleuwaznosci@szkolazklasa.org.pl


kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony Regulamin

zostanie opublikowany na stronie internetowej www.szkolazklasa.org.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa polskiego.


