REGULAMIN
„SZKOŁY LESZKA BALCEROWICZA 2018”
§1
PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu „Szkoła Leszka Balcerowicza 2018”
zwanego dalej Projektem.
§2
ORGANIZATOR
Organizatorem Projektu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR (zwana dalej
Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ignacego Krasickiego 9A, tel. +48 22 628 85 11,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277658.
§3
CEL PROJEKTU
Głównym celem Projektu jest zwiększenie wiedzy jego uczestników na temat najważniejszych
zagadnień gospodarczych, prawnych i społecznych w Polsce i na świecie, a także zwiększenie
umiejętności w zakresie komunikacji i działań organizacyjnych.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby w przedziale wiekowym 18 (ukończone w dniu
rozpoczęcia Szkoły)-30 lat.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12.11.2018 r. o godz. 23:59.
3. Zgłoszenia należy przesyłać przez specjalny formularz na stronie www.for.org.pl.
4. Każda osoba może przesłać wyłącznie jeden formularz.
5. Spośród nadesłanych formularzy Organizator wyłoni 28 osób które zostaną zakwalifikowane
do udziału w Projekcie.
6. Udział w Szkole Leszka Balcerowicza jest bezpłatny.
7. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Organizator poinformuje wszystkich
zakwalifikowanych uczestników drogą elektroniczną i/lub telefonicznie do 19.11.2018 r.
8. Każdy zgłaszający zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
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§5
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Szkoła Leszka Balcerowicza to seminarium, które odbędzie się w dniach 5 – 8 grudnia 2018 r.
O miejscu, godzinie rozpoczęcia oraz szczegółowym planie wydarzenia Organizator
poinformuje zakwalifikowanych uczestników telefonicznie lub mailowo.
2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w seminarium złoży oświadczenie dostarczone przez
Organizatora, poprzez które zobowiązuje się do uczestnictwa w całości programu Projektu.
3. Uczestnikami projektu będzie 30 osób wyłonionych na podstawie formularza rekrutacyjnego
w §4 pkt. 3, w tym jedna osoba będąca laureatem Matury na 100 procent oraz jedna osoba
spośród laureatów Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.
4. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie, udział w wykładach i warsztatach,
materiały, książkę polecaną przez FOR oraz pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy mają
zapewniony nocleg w hotelu, w którym odbędzie się seminarium.
5. Organizator zwraca koszty dojazdu na Projekt do wysokości 100 zł. Zwrot kosztów dojazdu
następuję na podstawie:
1) oświadczenia uczestnika i biletów kolejowych – w przypadku podróży pociągiem,
2) oświadczenia uczestnika i biletów autobusowych – w przypadku podróży autobusem,
3) oświadczenia uczestnika, biletu lotniczego lub potwierdzenia rezerwacji oraz kart
podkładowych – w przypadku podróży samolotem,
4) oświadczenia uczestnika tzw. „kilometrówki” – w przypadku podróży prywatnym
samochodem.
Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi wyżej wymienione dokumenty w
terminie do 16.12.2018 r. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia
przesyłki do siedziby Organizatora.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
2. Na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników w formularzu rejestracyjnym, Organizator
posiada prawo do opublikowania na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach
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społecznościowych danych osobowych zakwalifikowanych uczestników w postaci imienia,
nazwiska, nazwy uczelni i/lub miejsca zamieszkania.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o
przebiegu Projektu.
4. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w
Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl.
5. Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą
przetwarzane w siedzibie Organizatora lub w określonych przypadkach poza siedzibą, na
podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia, jeżeli podmiot zewnętrzny świadczy usługi
na rzecz Organizatora i jest to niezbędne dla realizacji Projektu.
6. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna lecz
niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w konkursie, o czym mowa w §6 pkt. 1.
7. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Projektu, w tym
gromadzenie formularzy zgłoszeniowych z danymi ich autorów, przechowywanie tych
danych, udostępnienie formularzy podczas obrad Komisji rekrutacyjnej, wyłonienie
uczestników, którzy wezmą udział w Projekcie, opublikowanie imienia, nazwiska oraz nazwy
uczelni i/lub miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników, kontakt z
zakwalifikowanymi uczestnikami a także przetwarzanie danych w celu opracowania
podsumowania Projektu.
8. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą
statusu uczestnika Projektu.
9. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z
Administratorem danych pod adresem mailowym kontakt@for.org.pl
10. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
11. Dane przestaną być przetwarzane po zakończeniu Projektu, chyba że uczestnik wyraził
dodatkową dobrowolną zgodę na kontakt ze strony Organizatora po zakończeniu konkursu.

3

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Organizatora w związku z Projektem i realizacją niniejszego regulaminu, w
szczególności co do zakwalifikowania Uczestników do udziału w Projekcie, są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w każdym czasie i
zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób zakwalifikowanych do udziału w
Projekcie.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej www.for.org.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
6.

Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

4

