Regulamin programu
„Mam plan! Program rozwoju kompetencji przedsiębiorczych młodzieży
na progu dorosłości”
Ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach („Warsztaty”)
§ 1. Postanowienia ogólne
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Organizatorem warsztatów jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą
w Warszawie 01-830, Al. Zjednoczenia 34.
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji
warsztatów jest: Elżbieta Prządka, e-mail:
e.przadka@naszdom.org.pl, tel. 508 106 152.
Warsztaty są współfinansowane przez Narodowy Bank Polski.
W warsztatach może wziąć udział 14 osób.
Warsztaty są bezpłatne.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim i odbywają się w siedzibie
Microsoft Polska, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa
Termin warsztatów:
6-7 października 2018 r.,
27-28 października 2018 r.
Zajęcia sobotnie trwają w godzinach 10.00-17.00. Zajęcia
niedzielne od 10.00 do 15.00.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
w programie warsztatów.
Organizator zapewnia Uczestnikom warsztatów wyżywienie.
§ 2. Cel Programu
Celem Programu, o którym mowa powyżej, jest kształtowanie postaw
sprzyjających przedsiębiorczości wśród osób opuszczających
(lub przygotowujących się do opuszczenia) instytucjonalnej lub
rodzinnej pieczy zastępczej. Cel zostanie osiągnięty poprzez
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zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych typu "blended
learning" (Warsztaty, gra internetowa, praca własna) dla 14 osób.
Udział w projekcie pozwoli młodzieży usamodzielnianej przygotować
się do wejścia na rynek pracy, kształtować swoją przyszłość zawodową
w sposób bardziej świadomy i efektywny.

§ 3. Warunki uczestnictwa w warsztatach
1. Warsztaty adresowane są do młodzieży z
instytucjonalnej
lub rodzinnej pieczy zastępczej będącej w ostatniej klasie szkoły
ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, szkoła zawodowa, studia
zamieszkałej w Warszawie lub najbliższej okolicy).
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu.
3. Zgłaszający się do udziału w Warsztatach potwierdza tym samym
swoją dyspozycyjność w czasie trwania wszystkich warsztatów.
4. Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w Warsztatach,
zobowiązani są do wypełnienia karty uczestnika Warsztatów
i przesłania jej skanu na adres mailowy e.przadka@naszdom.org.pl
do 21 września 2018 r.
5. Koordynator projektu oraz prowadzący Warsztaty dokonają wyboru
Uczestników
6. Organizator
drogą
mailową
powiadomi
Zgłaszającego,
czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w warsztatach.
7. W przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników warsztatów,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru.
O zaistniałej sytuacji Organizator powiadomi wszystkich
zgłaszających chęć udziału w warsztatach drogą mailową.
8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania
wszystkich kandydatów na listę Uczestników warsztatów,
Organizator sporządzi rezerwowa listę Uczestników, którzy zostaną
o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. Organizator zastrzega
sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.
9. W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z powodów
losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną
powiadomieni o tym drogą mailową.
10. Każdy Uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać
Regulaminu warsztatów, przepisów BHP oraz PPOŻ.
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11. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych
(nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji, bez uprzedniej zgody
prowadzącego Warsztaty oraz pozostałych Uczestników
warsztatów.
§ 3. Oświadczenia Uczestników
1. Udział w warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi
nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi
uczestników warsztatów i ich wykorzystanie dla celów promocyjnych
i reklamowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich
znanych polach eksploatacji.
2. Wysyłając do Towarzystwa Nasz Dom formularz zgłoszeniowy (karta
uczestnika warsztatów) Kandydat lub/i opiekun kandydata wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych
o uczestnikach Warsztatów przez Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą
przy Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia Warsztatów.
Towarzystwo Nasz Dom informuje, że kandydat lub opiekun kandydata
mają prawo do wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich,
dobrowolnie podanych danych osobowych.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestnika
warsztatów od utraty lub zniszczenia prywatnego sprzętu, używanego
w trakcie prowadzonych zajęć.
2. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty
względem Organizatora, prowadzących Warsztaty lub innych
Uczestników, poniesie za nie pełną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub
nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje
podejmuje Organizator.
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