
 

REGULAMIN PROJEKTU 

 „KOMPETENTNI WARSZAWIACY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” 

1. Organizatorem projektu jest FUNDACJA ZIEMIA I MY z siedzibą w Warszawie, projekt 
dofinansowany jest przez m.st. Warszawa. 

2. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 
3. Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej oraz rodzic 

lub opiekun (dalej: „Opiekun”) uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
oraz instytucję dofinansowującą projekt, czyli miasto stołeczne Warszawę swoich danych 
osobowych oraz danych osobowych Uczestnika zawartych w Zbiorze Danych o Uczestnikach 
projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016 r., poz.  922 ze zm.) w celu przeprowadzenia spotkań, szkoleń i konferencji zgodnie 
z realizowanym projektem. 

4. Uczestnicy oraz jego opiekunowie zarówno szkolni jak i pełnoprawni zobowiązani są 
do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do projektu i dostosowania się do jego 
postanowień. 

5. Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem projektu, na podany przez uczestnika w formularzu 
adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące zakwalifikowania bądź nie do udziału w 
projekcie. W przypadku potwierdzenia statusu ucznia przez szkołę oraz zakwalifikowania 
zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. W przypadku nieotrzymania jakichkolwiek 
informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z Koordynatorem projektu 
pod nr. Tel. 22 3089010 lub mailowy: fundacja@ziemiaimy.org 

6. W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym 
wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć 
niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany terminu: szkolenia, spotkania, 
oraz konferencji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych 
od organizatora. 

8. W trakcie projektu mogą pojawić się dokumenty do wypełnienia i zaakceptowania przez szkołę 
oraz opiekunów/rodziców uczestników, jak również przez samych uczestników od Fundacji 
ZIEMIA I MY oraz firm, które uczestniczą w projekcie, które będzie trzeba wypełnić  
i zaakceptować. 

9. Wszelkie zasady ustala organizator i mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie, wszyscy 
uczestnicy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej i wyrażają zgodę na nie, akceptując 
niniejszy regulamin. 

10. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia FZIM (Fundacji 
ZIEMIA I MY). 

11. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. 
Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione. 
 

I. ZOBOWIĄZANIA DYREKTORÓW SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU: 
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1. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez szkołę do koordynacji projektu zobowiązuje się do 
wypełnienia zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez stronę internetową: 
www.ziemiaimy.org/projekty  

2. Szkoła wesprze rekrutację do projektu min. 10 osób ze szkoły, którą reprezentuje, poprzez 
zachęcenie młodzieży do udziału oraz umożliwi ewentualne spotkania z młodzieżą  
z przedstawicielami fundacji w celu informacji o projekcie. 

3. Szkoła wesprze organizatora w celu zapewnienia uczestników konferencji do niniejszego 
projektu. 

4. Szkoła przedstawi plan zajęć lekcyjnych uczestników projektu organizatorowi, jeśli będzie to 
niezbędne do ustalenia harmonogramu spotkań. 

5. Szkoła w razie zaistnienia takiej potrzeby użyczy sali do spotkań z przedstawicielami firm 
biorących udział w projekcie, jeśli będzie taka konieczność w ustalonych wspólnie terminach. 

6. Dyrektor szkoły w razie potrzeby zwolni uczestnika z lekcji pod warunkiem, że uczestnik 
nadrobi wszelkie zaległości. 

7. Po dokonaniu rejestracji przez szkołę, przed rozpoczęciem spotkań, szkoleń czy konferencji, 
na podany przez Szkołę adres e-mail podany w formularzu, zostanie przesłana informacja o 
zakwalifikowaniu lub nie do projektu. W przypadku nieotrzymania jakichkolwiek informacji do 
3 dni po dokonaniu zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. Tel. (22) 3089010. 

8. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do zamieszczenia informacji promocyjnej i informacyjnej 
dotyczącej realizacji projektu na stronie internetowej szkoły oraz FB, jeśli posiada. Przed 
wydarzeniami w ich trakcie oraz po realizacji wydarzeń, zgodnie z przesłanymi informacjami 
przez organizatora. 

9. Poinformowania organizatora o specjalnych potrzebach szkoły, jeśli takie istnieją mailowo: 
fundacja@ziemiaimy.org lub telefonicznie (22)3089010 

 
 

II. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIKUNÓW NIEPEŁNOLETNICH: 
1. Opiekunowie/rodzice wraz z uczestnikami wypełniają formularz rejestracyjny on-line dostępny 

na stronie internetowej FUNDACJI ZIEMIA I MY www.ziemiaimy.org/projekty - zakładka - 
KOMPETENTNI WARSZAWIACY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI, który stanowi zawarcie umowy na 
udział w niniejszym projekcie. 

2. Pełnoprawni opiekunowie/rodzice uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 
dokonane przez nich zniszczenia w trakcie trwania projektu. 

3. Zobowiązują się do wypełnienia zgody na udostepnienie wizerunku, podczas wypełniania 
formularza rejestracyjnego o którym mowa w pkt II - pkt. 1  

4. Informowania organizatora o potencjalnych nieobecnościach uczestnika możliwie jak 
najszybciej. 

5. Zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
6. Poinformowania organizatora o specjalnych potrzebach uczestnika, jeśli takie istnieją mailowo: 

fundacja@ziemiaimy.org lub telefonicznie (22)3089010 
 

http://www.ziemiaimy.org/projekty
mailto:fundacja@ziemiaimy.org
http://www.ziemiaimy.org/projekty
mailto:fundacja@ziemiaimy.org


                                                  

              
 

str. 3 

 

 
 

 

III. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA: 
1. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na 

stronie internetowej FUNDACJI ZIEMIA I MY www.ziemiaimy.org/projekty który stanowi 
zawarcie umowy na udział w niniejszym projekcie. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do obecności na wszystkich częściach projektu: spotkaniach, 
szkoleniu, konferencji.  W przypadku choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia, 
informacja do organizatora możliwie jak najszybciej o potencjalnej nieobecności. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w projekcie w terminie od 01.10.2021 r. do 31.07.2023 r.  

4. Ponadto Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) Wypełnienia ankiety początkowej i końcowej, weryfikującej poziom wiedzy przed i po 

projekcie, opisującej rozwój Uczestnika przez okres uczestniczenia w szkoleniu oraz 

podsumowującej cały projekt; 

b) Wypełnienia zgody na udostepnienie wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich 

zgodę musi wypełnić rodzic. 

c) Przestrzegania zasad współpracy, przyjętych przez organizatora oraz firm 

współpracujących przy projekcie. 

d) Uczestniczenia w ewaluacji całego projektu. 

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia. 
6. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa w 

przypadku spotkań, konferencji czy szkoleń: 

a) Częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem (zgodnie z instrukcją) i dezynfekowanie 
osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%); 

b) Zachowanie bezpiecznej odległości między stanowiskami pracy (minimum 1,5 metra); 
c) Zachowanie bezpiecznej odległości od innego rozmówcy, osoby postronnej, klienta 

(minimum 2 metry); 
d) Ograniczenie bezpośrednich rozmów blisko siebie, twarzą w twarz; 
e) Restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych  

(w przypadku spożywania posiłków); 
f) Podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką –  

jak najszybsze usunięcie jej do zamkniętego kosza i umycie rąk. 
g) Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 
7. Poinformowania organizatora o specjalnych potrzebach uczestnika, jeśli takie istnieją mailowo: 

fundacja@ziemiaimy.org lub telefonicznie (22)3089010 
 

http://www.ziemiaimy.org/projekty
mailto:fundacja@ziemiaimy.org
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IV. RODO 
1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO),  
FUNDACJA ZIEMIA I MY informuje, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych 
osobowych jest FUNDACJA ZIEMIA I MY z siedzibą przy ul. Szlachecka 2/53; 03-259 Warszawa, 
tel.: 508179881. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, mail: 
fundacja@ziemiaimy.org  

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do uczestnictwa w projekcie. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sprawach związanych ze szkoleniem. Ponadto 

dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli udzielono zgody lub 
jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy 
administratora danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania Państwa 
danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, którym przekazanie danych jest 
uzasadnione realizacją celów przetwarzania danych (np. podmioty współfinansujące projekt, 
biorące udział w organizacji projektu, świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług 
informatycznych i internetowych, doradcy biznesowi, prawni, księgowi, itp.). 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania celu 
ich przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane do upływu okresów 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym RODO).  

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić w zależności od sytuacji 
art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na 
podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FUNDACJĘ ZIEMIA I MY 
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

V. INNE 

1. Koordynator projektu lub inny pracownik Fundacji ma prawo poprosić o opuszczenie 
pomieszczeń osoby niestosujące się do zasad zamieszczonych w niniejszym regulaminie. 

2. Korzystający, który zauważy, że istotne z punktu bezpieczeństwa warunki nie są wystarczające, 
zgłasza je niezwłocznie do koordynatora projektu. 
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3. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: www.ziemiaimy.org 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które zostały zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas projektu. 
5. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu uczestnictwa w szkoleniu będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd powszechny. 
6. W spawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

http://www.ziemiaimy.org/

