
 
 

 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach „Letnia Szkoła Demokracji 2020” 

 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w warsztatach 

„Letnia Szkoła Demokracji” – zwanych dalej w treści regulaminu „warsztatami”. 

 

2. Podmiotami prowadzącymi i realizującymi warsztaty są: a. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z 

siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej „CEO”; b. Akademia Ekonomiczno-

Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 59, zwana dalej „AEH”, łączeni 

zwani dalej „Organizatorami”. 

 

3. Warsztaty są finansowane i realizowane w ramach projektu "Akademia Demokracji" przez Akademię 

Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt 

„Akademia Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

 

4. Zgłoszenie oraz udział w warsztatach nie wymaga opłat na rzecz Organizatorów.  

 

5. Warsztaty odbywają się w dniach 27.06 – 03.07. 2020 r. w Warszawie. Nie jest możliwy udział w części 

warsztatów. 

 

6. Warsztaty spełniają wszelkie kryteria letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ustalone przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

7. Letnia Szkoła Demokracji odbywa się w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T161/18 pn. „Akademia 

Demokracji”. Stosuje się więc wszystkie zapisy “Regulaminu Projektu Akademia Demokracji, w ramach 

którego realizowany jest Program Szkoła Demokracji” (numer projektu: POWR.03.01.00-00-T161/18), 

który dostępny jest na stronie: 

https://szkolademokracji2019.ceo.org.pl/sites/szkolademokracji2019.ceo.org.pl/files/akademia_demo

kracji_aeh_ceo_regulamin.pdf 

 

 

 

 

https://szkolademokracji2019.ceo.org.pl/sites/szkolademokracji2019.ceo.org.pl/files/akademia_demokracji_aeh_ceo_regulamin.pdf
https://szkolademokracji2019.ceo.org.pl/sites/szkolademokracji2019.ceo.org.pl/files/akademia_demokracji_aeh_ceo_regulamin.pdf


 
 

 

§2 CELE WARSZTATÓW 

1. Cele warsztatów to: 

 Integracja uczestników, którzy zrealizowali w swoich szkołach program Szkoła Demokracji; 

 Pogłębienie wiedzy uczestników (liderów SU) zdobytej w trakcie rocznej pracy w projekcie na 

tematy ważne dla rozwoju samorządności uczniowskiej w szkole takie jak: komunikacja, praca 

w grupie, współdecydowanie, budżet partycypacyjny, finansowanie, ewaluacja, debata, 

diagnoza, itd.; 

 Pokazanie Design Thinking jako metody możliwej do wspólnego planowania realizacji 

pomysłów w szkole (przez SU) i zapoznanie z metodą w praktyce; 

 Doświadczenie procesu współdecydowania; 

 Wymiana doświadczeń z pola działania samorządu uczniowskiego między uczestnikami, 

stworzenie przestrzeni na podzielenie się trudnościami, problemami i poszukiwanie rozwiązań; 

 Wzmocnienie motywacji do dalszej pracy aktywnie w samorządzie uczniowskim, stworzenie 

przestrzeni do wzajemnej inspiracji. 

 

2. Cele warsztatu wypełniane są poprzez: - zajęcia warsztatowe prowadzone metodami aktywnymi z 

użyciem metody Design Thinking połączone z samodzielną pracą uczestników w terenie; - wymianę 

doświadczeń uczestników (liderów SU), którzy ukończyli program „Szkoła Demokracji” w roku 

szkolnym 2019/20. 

 

§ 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnikami warsztatu mogą być indywidualnie zgłoszone osoby w wieku 14-19 lat, które 

uczestniczyły w programie „Szkoła Demokracji” realizowanym w ramach projektu „Akademia 

Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 w roku szkolnym 2019/20 i zrealizowały wraz z zespołem 

projektowym ze swojej szkoły co najmniej 3 wyzwania z 3 różnych obszarów wyróżnionych w 

programie i wyzwania te zostały zaakceptowane przez mentora jako spełniające wyznaczone w 

programie kryteria. 

 

2. Osoby chętne do udziału zgłaszają się poprzez wykonanie zadania rekrutacyjnego i wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: 

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/letnia-szkola-demokracji-2020-formularz-zgloszeniowy-1 

 

3. Termin przesyłania zgłoszeń to 25.03.2020.  

 

4. Zadanie rekrutacyjne polega na odpowiedź na dwa pytania: „Dlaczego jesteś osobą odpowiednią do 

udziału w Letniej Szkole Demokracji?” oraz „Jaką zmianę w szkolę wzmacniającą wpływ uczniów na to, 

co dzieje się w szkole udało się wprowadzić Twojemu samorządowi uczniowskiemu w bieżącym roku 

szkolnym?” oraz „Opisz swoje dobre doświadczenie z udziału w tegorocznej Szkole Demokracji”. 

 

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/letnia-szkola-demokracji-2020-formularz-zgloszeniowy-1


 
 

 

5. Osoba zgłaszająca się na warsztaty zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko, email oraz telefon 

kontaktowy, na udostępnienie, których to danych uzyskała uprzednio zgodę rodziców. 

 

6. Wymagania odnośnie uczestników są następujące: 

 wiek 14-19 lat; 

 uczestnictwo w programie „Szkoła Demokracji” realizowanym w ramach projektu „Akademia 

Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 w roku szkolnym 2019/20; 

 w ramach ww. programu („Szkoła Demokracji”) zrealizowanie wraz z zespołem projektowym ze 

swojej szkoły co najmniej 3 wyzwania z 3 różnych obszarów wyróżnionych w programie - wyzwania 

te zostały zaakceptowane przez mentora jako spełniające wyznaczone w programie kryteria. 

 

7. Ilość miejsc na warsztacie ograniczona jest do 16 – o przyjęciu na warsztaty decyduje ocena 

odpowiedzi i zadań rekrutacyjnych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do kontaktu telefonicznego z kandydatami w celu uzupełnienia informacji z formularza. W 

przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc, część osób zostanie wpisana na listę rezerwową i 

zostaną przyjęte na warsztaty w wypadku rezygnacji osób z listy głównej. 

 

8. Oceny zgłoszeń dokonają przedstawiciele CEO i AEH, karty oceny zgłoszeń nie będą okazywane do 

wiadomości publicznej. 

 

9. Ocena dokonana przez organizatorów jest ostateczna, nie przewiduje się procedury odwoławczej od 

wyników rekrutacji. 

 

10. Ogłoszenie listy osób przyjętych do udziału w warsztatach nastąpi do dnia 1 kwietnia 2020 r. na stronie 

internetowej CEO – programu „Szkoła Demokracji” (www.szkolademokracji.ceo.org.pl). Wszystkie 

osoby, które wypełniły formularz zostaną powiadomione mailowo o wynikach rekrutacji. 

 

11. Komunikacja z uczestnikami odbywać się będzie poprzez mail – uczestnicy są zobowiązani do 

regularnego sprawdzania wiadomości. 

 

 

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W WARSZTACIE 

 

1. Konieczny jest udział w całości warsztatu od 27.06 do 3.07.2020 

 

2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na warsztat uczestnik jest zobowiązany do przesłania nie 

później niż w ciągu 10 dni na adres email szkola.demokracji@ceo.org.pl lub pocztą w oryginale 

następujących dokumentów: - uzupełniona i podpisana przez opiekuna prawnego i uczestnika karta 

kwalifikacyjna (załącznik nr 1 - wzór zgodnie z rozporządzeniem MEN ws. letniego wypoczynku dzieci i 

http://www.szkolademokracji.ceo.org.pl/


 
 

 

młodzieży); -uzupełnione i podpisane przez opiekuna prawnego i uczestnika Oświadczenie (załącznik nr 

2 do Regulaminu). 

 

3. Nieprzesłanie przez uczestnika dokumentów wymienionych w pkt. 2 oznacza rezygnację z udziału w 

warsztatach – miejsce zostaje przyznane pierwszej oczekującej osobie z listy rezerwowej. 

 

4. Udział w warsztacie jest bezpłatny – organizatorzy zapewniają noclegi w Warszawie, a także 

wyżywienie (3 posiłki dziennie). 

 

5. Organizatorzy zapewniają zwrotu kosztów dojazdu uczestników na miejsce warsztatów – do/z 

Warszawy do kwoty 70 zł/osobę, dla osób mieszkających powyżej 50 km od Warszawy. Organizatorzy 

nie zapewniają transportu dla uczestników na miejsce warsztatu – do/z Warszawy. 

 

6. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla uczestników podczas dojazdu na miejsce warsztatów, nie 

zapewniają również transportu ani zwrotu kosztów dojazdu dla opiekunów uczestników podczas 

dojazdu na miejsce warsztatu – do/z Warszawy. 

 

7. Organizatorzy zapewniają całodobową opiekę nad uczestnikami wykwalifikowanej kadry – opiekunów 

z odpowiednimi uprawnieniami i trenerów młodzieżowych podczas całości trwania warsztatów (od 

przyjazdu w dniu 27.06 – 03.07. 2020 r.) jak również wszelkie materiały, sale warsztatowe oraz 

transport lokalny w trakcie warsztatów. 

 

8. Uczestnicy mają obowiązek: - brać udział we wszystkich zajęciach warsztatowych i praktycznych w 

trakcie trwania warsztatu, o ile nie zostali zwolnieni z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza; - 

punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć; - stosować się do regulaminu, a 

także poleceń kierownika i wychowawców; - dbać o czystość i porządek w pokojach i salach 

warsztatowych, a także dbać o powierzone mienie; - przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać 

wychowawców o każdej sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa; - nie opuszczać hostelu i 

miejsca warsztatów bez zgody wychowawcy i w godzinach nocnych (22 – 6); - posiadać przy sobie 

dowód tożsamości w postaci legitymacji szkolnej; - ponoszenia odpowiedzialności finansowej za 

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie podczas pobytu na warsztacie. 

 

9. Wszystkich uczestników i uczestniczki, bez względu na wiek, obowiązuje bezwzględny zakaz 

posiadania, spożywania i kupowania alkoholu lub narkotyków. 

 

10. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem lub posiada alkohol lub narkotyki 

kierownik ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia lekarza, policji oraz rodziców lub 

prawnych opiekunów uczestnika. Uczestnik taki zostanie bezzwłocznie usunięty z warsztatu. 

 

11. W przypadku celowego zniszczenia mienia przez uczestnika/uczestników zostaje sporządzony protokół 

zniszczenia podpisany przez kierownika warsztatu oraz sprawcę/sprawców zniszczenia. Koszt naprawy 

szkody ponosi uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika. 



 
 

 

 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy zabrane przez uczestników na warsztat. 

 

13. Podczas warsztatu obowiązuje zakaz odwiedzin w miejscu zakwaterowania osób nie uczestniczących w 

warsztacie bez zgody i wiedzy wychowawcy lub/i kierownika warsztatu. 

 

14.  W przypadku rażących naruszeń regulaminu CEO i AEH zastrzegają sobie prawo usunięcia uczestnika z 

warsztatu, po wcześniejszym poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych. W takiej sytuacji 

CEO i AEH nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z relegowaniem uczestnika z warsztatów. 

 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

elektronicznej: szkola.demokracji@ceo.org.pl 

2. CEO i AEH zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają 

się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej 

programu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – Letnia Szkoła Demokracji 
 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 

1. Forma wypoczynku1)
 

 

 kolonia  

 zimowisko 
 obóz 
 biwak 
 półkolonia 
 inna forma wypoczynku Szkoła letnia – warsztaty edukacyjne 

  (proszę podać formę) 

2.  Termin wypoczynku  27.06 – 03.07. 2020 r.  
 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku 
 
Miejsce noclegów: (do uzupełnienia) 
Miejsce warsztatów: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul Okopowa 59, Warszawa 
 

 

 

............................................. .............................................................. 
(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku) 

 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………..………..……….……… 

2. Imiona i nazwiska rodziców 

………………………………………………………………………………………………………..…….………. 

………………………………………………………………………………………………………..…….………. 

3. Rok urodzenia ………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)
 

………………………………………………………………………………………………………….……..…….. 

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika 

wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………..……………………........................................................................................... 

 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na 

co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi 

aparat ortodontyczny lub okulary) 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

Oświadczam, dziecko przyjmuje na stałe następujące leki:         

       

w dawkach:                                                                                                                    

      

(na dowód czego załączam odpowiednie zaświadczenie lekarskie) oraz, że jako rodzic/opiekun wyposażam dziecko w 

odpowiednie leki (w przypadku ich zażywania przez dziecko na stałe) w ilości niezbędnej do podania podczas trwania 

całego warsztatu. 

 

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 

szczepień): 

tężec ……………………………………………………………………………………………………………….  

błonica …………………………………………………………………………………………………………….  

dur …………………………………………………………………………………………………………………  

inne        ………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………..…………………………………………………………………..…………….………………… 
…………………………………………………………………………………….………...…….…………………  

 oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku  



 
 

 

III. Zobowiązania, zezwolenia i oświadczenia 

 Oświadczam, że zapoznałam(-em) się i akceptuję Regulamin udziału w Letniej Szkole Demokracji. 

 Oświadczam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej 

opieki w czasie pobytu dziecka na formie wypoczynku.  

 Oświadczam, że biorę prawną odpowiedzialność za bezpieczny dojazd mojego dziecka na/z miejsce zakwaterowania 

uczestników warsztatów czyli do…………….. (do uzupełnienia). Przyjmuję do wiadomości, iż organizatorzy Letniej Szkoły 

Demokracji nie zapewniają transportu. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach terenowych, podczas których uczestnicy w grupach 

kilkuosobowych będą samodzielnie poruszać się po Warszawie wykonując zadania praktyczne związane z warsztatami. 

 Oświadczam, że w razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje 

na podstawie decyzji podjętych przez właściwy personel służby zdrowia. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w niniejszej karcie na potrzeby związane z organizacją warsztatów (komunikacja z uczestnikami, dokumentacja 

projektowa, listy obecności, inne kwestie organizacyjne), zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie. 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych mojego dzieckajest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z 

późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 



 
 

 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 

między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 

z 30.09.2014, str. 1). 

3. Dane osobowych mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-

T161/18-00 pt. „Akademia Demokracji” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Dane osobowych mojego dziecka zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu 

Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Akademii 

Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa oraz Partnerowi Beneficjenta - Fundacji 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Dane osobowych mojego dziecka mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub beneficjenta. Dane osobowych mojego dziecka mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące statusu mojego dziecka na 

rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe mojego dziecka takie jak imię (imiona), 

nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu 

ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia 

wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia 

warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 

WER) na podstawie[1]: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 



 
 

 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.). 

Dane osobowych mojego dziecka zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum 

Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Akademii 

Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa oraz Partnerowi Beneficjenta - Fundacji 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Dane osobowych mojego dziecka   mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub beneficjenta. Dane osobowych mojego dziecka mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER. 

9. Dane osobowych mojego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowych mojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Dane osobowych mojego dziecka będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@miir.gov.pl. 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Mam prawo dostępu do danych osobowych mojego dziecka i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. 

 

[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w 

której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane 

przez jej prawnego opiekuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

miejscowość, data podpisy rodziców / opiekunów prawnych /  
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku  

  



 
 

 

IV. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki 

 

 Oświadczam, że zapoznałam(-em) się i akceptuję Regulamin udziału w Letniej Szkole Demokracji i zgadzam się na 

przestrzeganie jego zapisów w trakcie udziału w warsztacie, jestem również świadomy/a konsekwencji jakie mogę ponieść 

za naruszanie postanowień Regulaminu, z usunięciem z warsztatu włącznie. 

 Deklaruję udział w całości warsztatów od dnia 27.06.2020 do dnia 03.07.2020. 

 

…………………                                                                                                                ……………………… 

Miejscowość, data                                                                                    Podpis uczestnika/czki 

........................................                                 ................................................................................................... 
(data)                                                      (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnik wypoczynku) 

 

 

 

V. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się1): 

 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

 odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 
................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

..................................                                            ........................................................................................... 
(data) (podpis organizatora wypoczynku) 

VI. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 

Uczestnik    przebywał      
 
......................................................................................................................................................... 
(adres miejsca wypoczynku) 
 

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) ..................................................... 
 

 

..............................                                              ............................................................................................... 
(data) (podpis kierownika wypoczynku) 

 



 
 

 

 

VII. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 
CZASIE  TRWANIA WY PO CZYNKU  ORAZ O C HOR O BAC H PRZEBYTYCH  W JEGO TRAKCIE 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

 

..........................................................                                                               ................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

 

 

 

VIII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA
 WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

 
...........................................................                                                              .................................................................. 

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

––––––––––––––– 
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”. 
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
3)  W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Kryteria oceny zadań rekrutacyjnych przesłanych formularzu zgłoszeniowym do 

Letniej Szkoły Demokracji 

 

Za całość (3 odpowiedzi) kandydat/ka może otrzymać 15 pkt. 

a)  Pytanie 1 – Dlaczego jesteś osobą odpowiednią do udziału w Letniej Szkole Demokracji? - łącznie max. 

5 pkt. 

0-1 pkt. Poprawność językowa 

0-2 pkt. Merytoryczność – podanie co najmniej 1 argumentu 

0–2 pkt. Oryginalność odpowiedzi 

 

b) Pytanie 2 - Jaką zmianę w szkolę wzmacniającą wpływ uczniów na to, co dzieje się w szkole udało się 

wprowadzić Twojemu samorządowi uczniowskiemu w bieżącym roku szkolnym? - łącznie maks. 5 pkt. 

0-1 pkt. Poprawność językowa 

0-1 pkt. Merytoryczność – opis zmiany 

0-2 pkt. Merytoryczność – uzasadnienie, w jaki sposób zmiana wzmocniła wpływ uczniów w szkole 

0-1 pkt. Oryginalność odpowiedzi 

 

 

c) Pytanie 3 - Opisz swoje dobre doświadczenie z udziału w tegorocznej Szkole Demokracji - łącznie 

maks. 5 pkt. 

0-1 pkt. Poprawność językowa 

0-3 pkt. Merytoryczność – Opis doświadczenia, stopień rozbudowania 

0-1 pkt. Oryginalność odpowiedzi 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Kryteria oceny jakości wyzwań realizowanych podczas programu „Szkoła 

Demokracji” przez zespół projektowy w swojej szkole, do którego należał kandydat 

do Letniej Szkoły Demokracji 

 

Za całość (3 wyzwania) kandydat/ka może otrzymać 21 pkt. 

A) Wyzwanie 1 - łącznie max. 7 pkt. 

0-3 pkt. Spełnienie kryteriów danego wyzwania określonych w Przewodniku do programu Szkoła Demokracji 

0-1 pkt. Szczegółowość opisu 

0-1 pkt. Oryginalność opisu/zrealizowanego wyzwania 

0-2 pkt. Zaangażowanie osób spoza grupy projektowej/włączenie w działanie innych uczniów 

 

B) Wyzwanie 2 - łącznie maks. 7 pkt. 

0-3 pkt. Spełnienie kryteriów danego wyzwania określonych w Przewodniku do programu Szkoła Demokracji 

0-1 pkt. Szczegółowość opisu 

0-1 pkt. Oryginalność opisu/zrealizowanego wyzwania 

0-2 pkt. Zaangażowanie osób spoza grupy projektowej/włączenie w działanie innych uczniów 

 

C) Wyzwanie 3 - łącznie maks. 7 pkt. 

0-3 pkt. Spełnienie kryteriów danego wyzwania określonych w Przewodniku do programu Szkoła Demokracji 

0-1 pkt. Szczegółowość opisu 

0-1 pkt. Oryginalność opisu/zrealizowanego wyzwania 

0-2 pkt. Zaangażowanie osób spoza grupy projektowej/włączenie w działanie innych uczniów 

 

 


