Regulamin programu „Szkoła Demokracji” (III edycja)
realizowanego w ramach projektu „Akademia Demokracji”
rok szkolny 2021/2022
aktualizacja: 17.09.2021 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Akademia
Demokracji”, zwanym również „Szkołą Demokracji” (dalej w treści regulaminu określony
jako Program). Program jest realizowany w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-T161/1800t. „Akademia Demokracji”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
2. Organizatorami Projektu są: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (w
skrócie: AEH) z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 59 oraz Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej (w skrócie CEO) z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej
Organizatorami.
3. Program ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do uczniów i uczennic w wieku 12–19 lat
uczęszczających do szkół podstawowych i

ponadpodstawowych, członków władz

samorządów uczniowskich (zwani dalej Uczestnikami).
4. Termin realizacji Programu: 01.06.2021 – 30.04.2022. Obejmie rok szkolny 2021/2022.
5. Celem, projektu jest opracowanie programu kształcenia i realizacja działań dydaktycznych
(warsztaty, szkolenia, bezpośredni mentoring pracy z uczestnikami i uczestniczkami projektu)
w celu rozwijania kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową,
poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia
aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu u 900 uczniów.

6. Działania w projekcie:
a) opracowanie przewodnika metodycznego – kompleksowego programu kształcenia w
zakresie zaangażowania młodych ludzi;
b) udział uczestników/czek projektu w Inauguracji rozpoczynającej kolejną edycję
projektu „Akademii Demokracji” (rozpoczęcie programu „Szkoła Demokracji”) w
okresie październiku 2021 roku przeprowadzonej zdalnie (online);
c) mentoring – indywidualna praca z zespołami szkolnymi;
d) udział liderów samorządów uczniowskich w szkoleniach – do wyboru minimum 3 z 5
tematów (Finansowanie, Komunikacja i Informowanie, Młody Lider, Debata
Oxfordzka, Inicjatywa Obywatelska Młodych), w przypadku zainteresowania
większa ilością szkoleń, możliwość kwalifikacji na dane szkolenie zależna będzie od
ilości wolnych miejsc;
e) udział uczestników/czek projektu w podsumowaniu projektu zamykającego daną
edycję

projektu

„Akademii

Demokracji”

(zakończenie

programu

„Szkoła

Demokracji”) odbywającym się w kwietniu 2022 roku w Warszawie (stacjonarnie)
lub zdalnie (online);
7. Organizatorami Projektu są:
•

Lider - rozumie się przez to Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z
siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 59.

•

Partner - rozumie się przez to - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą
w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

8. Personel projektu – rozumie się przez to pracowników Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie oraz pracowników Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.
9. Uczeń/uczennica

–

rozumie

się

przez

to

kandydata/tkę

posiadającego/ą

status

ucznia/uczennicy w przedziale wiekowym 12-19 lat, który powinien pobierać naukę i
korzystać z praw ucznia.

10. Uczestnik/uczestniczka projektu (w skrócie UP) – rozumie się przez to ucznia/uczennicę,
który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie.
11. Rodzic/opiekun prawny – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego
ucznia/uczennicy.
12. Zadania dla UP zostały tak dobrane, aby trwale wpłynęły na ich postawy i wspomogły ich w
wyborze dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.
13. Treści programowe dla UP będą wyrażane językiem wrażliwym na płeć i nie będą zawierać
stereotypów o rolach społecznych płci. Będą stosowane zasady zachowania równego i
godnego traktowania niezależnie od płci, wieku, religii, orientacji seksualnej czy rodzaju
niepełnosprawności.
14. Nadzór nad procesem rekrutacji sprawuje Partner projektu.
15. Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do minimum 900 uczniów i uczennic w
wieku 12–19 lat uczęszczających do szkół podstawowych ponadpodstawowych, członków
władz samorządów uczniowskich (zwani dalej Uczestnikami projektu/UP).
16. Zgłoszenie oraz udział w we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Programu jest
bezpłatny.
§2
UCZESTNICY
1. Uczestnikami projektu III edycji programu realizowanej w roku szkolnym 2021/22 są
uczniowie i uczennice w wieku 12-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
członkowie władz samorządów uczniowskich zgłoszeni przez nauczycieli-opiekunów po
uzyskaniu zgody dyrektora placówki. Uczestnicy najpóźniej w dniu pierwszego wsparcia
(Inauguracji) muszą mieć ukończone 12 lat. Łącznie w projekcie objętych wsparciem będzie
co najmniej 900 osób w całym projekcie (trzy edycje).
2. Uczestnicy z danej szkoły tworzą Zespół projektowy (zwany dalej „Zespół”).
Z każdej szkoły może zgłosić się jeden Zespół, składający się z minimum 3 a maksimum 8
uczniów/uczennic – Uczestników Projektu oraz 1 nauczycielki/nauczyciela, zwanej/zwanego
dalej Opiekunem.

3. Opiekun zgłaszający zespół uczniów i szkołę do Projektu akceptuje i wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Kwalifikowalność ucznia/uczennicy w projekcie potwierdzana jest na etapie rekrutacji.
5. Do drugiej edycji Projektu (rok szkolny 2021/2022) obowiązuje limit miejsc – wsparciem
zostanie objętych maksymalnie 120 szkół.
6. Każda osoba, która spełnia powyższe warunki uczestnictwa może zostać zakwalifikowana do
udziału w programie tylko jeden raz. Nie jest możliwy ponowny udział tej samej osoby w
kolejnych edycjach.

§3
ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja do Programu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w okresie
10.06.2021 – 30.09.2021 roku.
2. Wstępne zgłoszenie do Programu następuje poprzez wypełnienie przez Opiekuna wstępnego
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-szkola-demokracji-na-rokszkolny-202122.
3. Przesłanie wstępnego formularza zgłoszeniowego szkoły jest jednoznaczne z uzyskaniem
zgody dyrektora placówki na udział w Programie.
4. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału szkoły w Programie Uczestnicy z danej szkoły muszą w
określonym przez Organizatorów czasie indywidualnie wypełnić formularz z deklaracją
uczestnictwa oraz oświadczenie Uczestnika.
Opiekun zobowiązany jest do zebrania od uczestników (uczniów i uczennic) wydrukowanych
i podpisanych przez uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych następujących
dokumentów:

a. formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją udziału stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Link do formularza zgłoszeniowego dla uczestników
zostanie wysłany do Opiekuna, który zgłasza zespół projektowy z danej szkoły po
przyjęciu zgłoszenia wstępnego. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie
wysłany do Opiekuna we wrześniu 2021 roku na adres mailowy podany we w
formularzu zgłoszeniowym wstępnym.
b. oświadczenia uczestnika projektu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
Przykładowy komplet dokumentów (wzory) znajduje się w załączniku nr 3 do
niniejszego Regulaminu. Komplet podpisanych dokumentów należy dostarczyć do
Organizatora (CEO) nie później niż do dnia 04.10.2021 (osobiście lub pocztą na
adres: Program „Szkoła Demokracji”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul.
Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa). Otrzymanie oryginałów podpisanych
dokumentów jest warunkiem dalszego udziału zespołu w projekcie.
6. Przed zebraniem zgód prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku uczniów i uczennic
niepełnoletnich) opiekun zobowiązany jest poinformować ich o zasadach przetwarzania ich
danych osobowych w programie na podstawie klauzuli informacyjnej zamieszczonej w
załączniku nr 2 do Regulaminu.
7. Opiekunowie wskazani w Formularzu zgłoszeniowym są jedynymi osobami, z którymi
koordynator/ koordynatorka Programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z
uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w
jego harmonogramie. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia rejestracji Opiekunowie
otrzymają

mailowe

potwierdzenie

przyjęcia

zgłoszenia,

co

jest

równoznaczne

z

potwierdzeniem uczestnictwa w Programie.
8. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przekazana Opiekunom drogą mailową
na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Lista osób zakwalifikowanych w projekcie
zostanie zatwierdzona przez przedstawicieli Lidera i Partnera i będzie dostępna w siedzibie
CEO.

9. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
a. uczestniczenia we wszystkich zadeklarowanych formach wsparcia w projekcie.
b. zapoznania z dodatkowym materiałem umieszczonym na stronie projektu (publikacja
„Szkoła Demokracji. Przewodnik po programie.”), zawierającym podstawowe
informacje o programie i zadania dla uczestników.
c. uczestniczenia

w

jednodniowej

inauguracji

w

październiku

2021

roku

przeprowadzanej zdalnie (online) poprzez platformę MS Teams. Brak uczestnictwa w
inauguracji oznacza rezygnację z udziału w projekcie. Organizatorzy zapewniają
Uczestnikom materiały szkoleniowe. Organizatorzy w indywidualnych przypadkach
mogą dopuścić udział uczestnika w programie pomimo braku uczestniczenia w
Inauguracji.
d. wybrania wspólnie z Zespołem wyzwań do zrealizowania i przygotowania Diagnozy
i Planu poszczególnych działań (dalej „Plan działań”) w podanym w terminarzu
czasie.
e. współpracy z przydzielonym dla szkoły Mentorem i koordynatorem programu, w tym
wzięcie udziału w dwóch spotkania mentora z zespołem realizowanych online.
f. wybrania i zrealizowania wspólnie z Zespołem w szkole min. 3 „wyzwań” z 5
różnych obszarów w swojej szkole – Wybory i kwestie formalne, Komunikacja i
media, Działania uczniów i uczennic, Podejmowanie decyzji oraz Uczenie się i
nauczanie (po jednym wyzwaniu z każdego obszaru). Wyzwania mają być

przeprowadzone według kryteriów podanych w Przewodniku.

g. umieszczenia wspólnie z Zespołem Relacji ze zrealizowanych wyzwań na platformie
www.szkolademokracji.ceo.org.pl zgodnie z terminami podanymi w Terminarzu
wskazanym w § 5. Relacje muszą być napisanie zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi w Przewodniku.
h. udziału w minimum trzech szkoleniach rozwijających umiejętności liderskie.
i. udziału w prezentacji projektów, podsumowującej projekt, która odbędzie się w
kwietniu 2022 r. w Warszawie lub zdalnie (online) w zależności od sytuacji
epidemiologicznej i możliwości.
j. przestrzeganie i sumienne wykonywanie postanowień umowy uczestnictwa w
projekcie oraz zapisów niniejszego regulaminu.
k. obecność i potwierdzenie jej na wszystkich zajęciach poprzez złożenie podpisu na
odpowiednim dokumencie, tj. liście obecności oraz dopełnienie wszelkich
formalności wynikających z zasad realizacji projektów unijnych.
l. czynny udział w ewaluacji udzielanego w projekcie wsparcia poprzez wypełnienia
ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
Z zastrzeżeniem, że informacje zebrane w celach ewaluacyjnych wykorzystywane
będą przez realizatorów projektu wyłącznie do wywiązywania się z obowiązków
sprawozdawczych wobec jednostki przyznającej dofinansowanie na realizację
projektu.
2. Realizacja obowiązków określonych w § 4 pkt. 1. przez Uczestnika jest warunkiem
otrzymania zaświadczenia o udziale w programie.
3. Uczestnicy mają również prawo do ubiegania się o udział w Letniej Szkole Demokracji,
zasady udziału zostaną podane UP podczas Inauguracji do poszczególnych edycji.
4. Zaświadczenie o ukończeniu projektu otrzymają osoby, które wezmą udział w min. 80%
wsparcia, czyli zrealizują min. 47 godzin dydaktycznych z min. 59 godzin dydaktycznych
całościowego wsparcia, jakie przewidziane jest w projekcie na jednego uczestnika. Godziny

wsparcia przewidziane dla poszczególnych form są następujące:
Inauguracja projektu – 11 godzin dydaktycznych, Mentoring – min. 18 godzin dydaktycznych,
Szkolenia liderskie – każde szkolenie to 8 godzin dydaktycznych, uczestnik powinien wziąć
udział w co najmniej 3 szkoleniach, co daje łącznie min. 24 godziny dydaktyczne oraz
Zakończenie projektu – 6 godzin dydaktycznych.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW PROJEKTU
1. Organizatorzy zobowiązują się do:
a. zapewnienia kadry merytorycznej o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach do
prowadzenia działań w projekcie oraz opracowywania materiałów pomocniczych do
realizacji Programu - m. in. Przewodnika metodycznego oraz materiałów dodatkowych i

udostępnienie ich uczestnikom projektu.
b. wyznaczenia Mentora dla szkoły. Poprzez Mentora: konsultowania i skomentowania
Planu Działania oraz Relacji zgodnie z Terminarzem oraz odbycia dwóch spotkań
Mentora z Zespołem online, każde trwające 2 godz. dydaktyczne (w pierwszej edycji:
wizyta w szkole – spotkania z Zespołem), konsultacje w razie potrzeby zgłoszonej

przez Zespół.
c. zorganizowania 5 cykli regionalnych/zdalnych szkoleń rozwijających umiejętności

liderskie dla uczestników.
d. zapewnienia w czasie trwania Inauguracji oraz Prezentacji podsumowującej projekt

(przeprowadzanej stacjonarnie), szkoleń odpowiedniego miejsca do ich prowadzenia,
do którego zostanie skierowany Uczestnik/Uczestniczka. Organizatorzy zapewniają
Uczestnikom: materiały szkoleniowe, dofinansowanie kosztów dojazdów i noclegi
(dla osób z miejscowości oddalonych od Warszawy o min. 50 km) oraz wyżywienie
(przerwy kawowe, obiady, kolacje). Zwrot kosztów dojazdów przewidziany jest do
wysokości 70,00 zł/os. W czasie trwania tych wydarzeń przeprowadzanych zdalnie
(online) Organizatorzy zapewniają wszelkie potrzebne materiały online oraz zadbanie
o techniczne (platforma, wsparcie dla uczestników) i merytoryczne aspekty szkolenia.

e. merytorycznej i metodologicznej pomocy w pracy nad poszczególnymi działaniami
przewidzianymi w ramach Programu (zrealizowania min. 3 wyzwań z 5 różnych
obszarów);

f. prowadzenia strony internetowej Programu – platformy
www.szkolademokracji2021.ceo.org.pl;
g. zorganizowania prezentacji projektów podsumowujących realizację projektu w
ramach każdej edycji.
i. promocji Programu/Projektu w mediach;
j. redagowania newslettera wysyłanego do Uczestników Programu;
k. przygotowania i przekazania po zakończeniu realizacji Programu: certyfikatów
potwierdzających zdobycie tytułu „Szkoły Demokracji” i dyplomów (zaświadczeń) dla
Uczestników;

l. profesjonalnej obsługi wszystkich form wsparcia przewidzianych w projekcie;
m. zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez
Uczestników/Uczestniczki;
n. przekazania harmonogramu działań przewidzianych w projekcie
Uczestnikowi/Uczestniczce przed ich planowanym rozpoczęciem.
2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian na każdym etapie realizacji projektu, o czym
będzie informował Uczestnika/Uczestniczkę w formie elektronicznej (na adres mailowy
wskazany w formularzu zgłoszeniowym) odpowiednio wcześniej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany realizacji form wsparcia ze stacjonarnego na
zdalną (online) w przypadku zaistnienia warunków utrudniających realizację stacjonarną, a
szczególnie przeszkód niezależnych od Organizatora (np. sytuacja epidemiologiczna).

§6
TERMINARZ
•

do 30 września 2021 r. (I etap rekrutacji, zgłoszenia szkół) - zgłoszenia do programu poprzez

wypełnienie

formularza:

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-szkola-

demokracji-na-rok-szkolny-202122;
UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zakończenia rekrutacji w przypadku wyczerpania limitu maks. 120 miejsc (rozumianych jako 120
szkół);
• wrzesień do 4 października 2021 r. (II etap rekrutacji, zgłoszenia uczestników po otrzymaniu
linku i informacji od Organizatorów mailowo) – termin na wypełnienie danych do formularza
zgłoszenia uczestników, wydrukowanie i podpisanie wygenerowanych dokumentów, a
następnie nadesłanie do Organizatorów uzupełnionej i podpisanej przez Uczestników oraz ich
opiekunów

prawnych

oryginalnych

wersji

formularza

zgłoszeniowego,

deklaracji

uczestnictwa oraz oświadczenia;
•

4 października 2021 r. – termin ostateczny na nadesłanie do Organizatorów uzupełnionej i
podpisanej przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych oryginalnych wersji formularza
zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia;

•

7 października 2021 r. godz. 17:00-18:30 – spotkanie wprowadzające zdalne (online) do
programu dla opiekunów zespołów projektowych;

•

15 lub 21 października 2021 r. godz. 10:00-16:15 (dwie tury wydarzenia, termin do wyboru
dla zespołu) – udział Zespołu w inauguracji programu – w tym w szkoleniu wprowadzającym
oraz warsztatach z trenerami;

•

październik 2021 r. - wysyłka materiału dodatkowego (Przewodnika po programie) do szkół
zakwalifikowanych do programu, zapoznanie się Zespołu z Przewodnikiem po programie oraz
wstępne rozpoznanie sytuacji w szkole na podstawie otrzymanych materiałów, otrzymanie
dostępu dla zespołów do platformy programu i przydzielenie mentora;

•

do 22 listopada 2021 r. – termin przeprowadzenia diagnozy (analiza sytuacji w szkole na
podstawie narzędzia) i wybrania przez Zespół wyzwań do realizacji i stworzenia planu ich
wdrażania (plan działania) oraz dodanie ich do platformy;
listopad 2021 r. – informacja zwrotna od Mentora w sprawie wybranych wyzwań i planu
przedstawionego przez Zespół. Po akceptacji przez Mentora Zespół może przystąpić do
realizacji wyzwań;

•

w okresie listopad 2021 – kwiecień 2022 r. – dwa spotkania zdalne (online) Mentora z
zespołem (każde po 1,5 godziny zegarowej, czyli 2 godziny dydaktyczne);

•

grudzień - marzec 2022 r. - Bezpłatne szkolenia liderskie dla uczniów. Każdy uczeń ma wziąć
udział w trzech z pięciu proponowanych szkoleń rozwijających umiejętności liderskie z
zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji . Będą one
prowadzone przez doświadczonych trenerów/ki stacjonarnie w różnych miastach lub online;

•

luty/marzec 2022 r. – spotkanie wspierające dla opiekunów/ek zespołów projektowych;

•

do 13 grudnia 2021 r. - umieszczenie na platformie relacji z pierwszego, wybranego
wyzwania - do końca grudnia komentarz (informacja zwrotna) od Mentora;

•

do 15 lutego 2022 r. – umieszczenie na platformie drugiej relacji – w lutym 2022 r. komentarz
(informacja zwrotna) od Mentora;

•

do 31 marca 2022 r. – termin umieszczenia na platformie relacji z trzeciego wybranego
wyzwania i ewentualnie czwartego i/lub piątego (jeśli szkoła chce uzyskać certyfikat z
wyróżnieniem) - do 7 kwietnia 2022 roku komentarz (informacja zwrotna) od Mentora;

•

do 10 kwietnia 2022 r. – koniec pracy nad relacjami, ostateczny termin poprawiania i
akceptowania relacji;

•

do 30 kwietnia 2021 roku – ostateczna informacja do szkół o przyznaniu lub nieprzyznaniu
certyfikatu;

•

kwiecień 2022 roku - zakończenie realizacji projektu – udział Uczestników w Podsumowaniu
programu w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie lub zdalnie (online) w
zależności od sytuacji epidemiologicznej i możliwości. Podczas Zakończenia stacjonarnego
zostaną wręczone certyfikaty i dyplomy – zaświadczenia lub zostaną one wysłane pocztą.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany form odbywania się: inauguracji/wizyt
mentorskich/mentoringu/szkoleń/zakończenia ze stacjonarnej na online, szczególnie w przypadku
przeszkód niezależnych od Organizatora (np. sytuacji epidemiologicznej).
§7
PRZYZNAWANIE TYTUŁU „SZKOŁA DEMOKRACJI”
1. Certyfikat "Szkoła Demokracji" – zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie działań w
programie według ustalonych przez Organizatorów kryteriów i zdobycie tytułu „Szkoła
Demokracji”, otrzymuje szkoła, która:

a. w trakcie programu będzie stosować zapisy niniejszego regulaminu;
b. do końca kwietnia każdej edycji Zespół doda Relacje z realizacji min. 3 „wyzwań”
z 5 różnych obszarów na platformę www.szkolademokracji2021.ceo.org.pl;
c. wszystkie relacje zostaną zatwierdzone przez mentorów lub koordynatorów.
2. Tytuł jest przyznawany na dwa lata po zrealizowaniu wszystkich założeń programu.
§8
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom), jak również udostępniane przez
Organizatorów, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne
materiały powstałe w ramach Programu (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. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatorów w związku z Programem można
wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych –
dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób
następujący: „Copyright Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Akademia
Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek
korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach
komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatorów.
3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative
Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora
na Materiałach.
4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika/Opiekuna, w ramach Programu jakichkolwiek utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów,

5. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative
Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora
na Materiałach.
6. Z chwilą przekazania przez Uczestnika/Opiekuna, w ramach Programu jakichkolwiek utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów,

filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorom
nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych
utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania
sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we
fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do
udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom
trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86
Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez
ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu.
b. W

zakresie

obrotu

oryginałem

albo

egzemplarzami,

na

których

utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, wprowadzanie do obrotu,
najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy.
c. W zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w
sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie,

odtworzenie

oraz

nadawanie

i

reemitowanie

(drogą

przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym
Internet/urządzenia mobilne).

5. Licencja obejmuje także:
a. Zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań.
b. Zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu
wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności.
c. Upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do
utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych.
6. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
a. Nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw
pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra
osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich.
b. Przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do
przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są
obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek
postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak
również,

że

brak

jest

jakichkolwiek

przeszkód

prawnych

do

udzielenia

Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.
Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością
powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku
gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać
cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora
w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b,
oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu
praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora,
zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem
utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§9
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w
chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie lub w formie elektronicznej (drogą mailową)
ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w
Projekcie.
2. Brak uczestnictwa w Inauguracji otwierającej projekt „Akademia Demokracji” (program
„Szkoła Demokracji”) oznacza automatyczną rezygnację z udziału w Projekcie. Organizatorzy
w wyjątkowych sytuacjach mogą dopuścić w indywidualnych przypadkach do udziału w
programie pomimo braku uczestnictwa w Inauguracji po uprzedniej konsultacji.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie UP niepełnoletniego/ej rezygnacja musi
być również podpisana przez jego rodzica/opiekuna prawnego. Rezygnację należy złożyć
niezwłocznie do Organizatora w formie pisemnej musi być wysłana na adres pocztowy CEO).
Następnie UP zostaje skreślony z listy UP projektu.
4. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/na do udziału we wskazanych formach wsparcia
może zostać również skreślony w przypadkach:
a) naruszenia zasad uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia określonych
niniejszym regulaminem;
b) wykreślenia UP z listy uczniów;
c) opuszczenia 5% szkoleń przewidzianych w projekcie (nie dotyczy nieobecności
usprawiedliwionych – zaświadczeń lekarskich);
d) skreślenia z listy kreślenia dokonują w porozumieniu koordynatorzy z ramienia CEO
i AEH. Jeśli skreślenie nastąpi przed Inauguracją, jest możliwość kwalifikacji
pierwszej osoby w kolejności z listy rezerwowej. W razie nieuzyskania zgody
ucznia/uczennicy, a w sytuacji ucznia/uczennicy niepełnoletniego/ej dodatkowo jego
rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie z listy rezerwowej,
proponuje się uczestnictwo następnemu/ej uczniowi/uczennicy w kolejności, aż do
skutku.

§10
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest 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 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 osobowe Uczestników 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 osobowe 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, 01-030 Warszawa oraz Partnerowi Beneficjenta - Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Dane osobowe mogą zostać
przekazane

podmiotom

realizującym

badania

ewaluacyjne

na

zlecenie

Instytucji

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe 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 Uczestnik przekaże Beneficjentowi
dane dotyczące swojego 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 Uczestnik udostępni dane
dotyczące swojego statusu na rynku pracy.

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe 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 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.).
Moje dane osobowe zostały 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, 01030 Warszawa oraz Partnerowi Beneficjenta - Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul.
Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym

firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12.

Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub z Organizatorem programu wysyłając wiadomość
na adres poczty elektronicznej: szkola.demokracji@ceo.org.pl.

13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
14. Uczestnik ma dostępu do treści swoich danych 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.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na
adres poczty elektronicznej koordynatora programu: szkola.demokracji@ceo.org.pl lub na
adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem:
”Uwagi do regulaminu Programu „Szkoła Demokracji”.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o
dofinansowanie Projektu nr POWR.03.01.00-00-T161/18-00 „Akademia Demokracji”, który
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a
także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony
Instytucji Pośredniczącej.
4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie
Uczestnicy

zostaną

poinformowani

przez

Organizatora

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej. Organizator zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej
Projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2021 i obowiązuje przez cały okres trwania
Projektu.
6. Regulamin może ulec zmianie – o wszelkich zmianach w Regulaminie Uczestnicy zostaną
poinformowani przez Organizatorów.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Załączniki do regulaminu:
1.

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy/deklaracja uczestnictwa w programie

2.

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu

3.

Załącznik nr 3. Przykładowy komplet dokumentów potrzebnych do zakwalifikowania uczestnika do projektu
(wzory): Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Akademia Demokracji”, Formularz uczestnika projektu, Zgoda
rodzica/opiekuna prawnego osób niepełnoletnich, Oświadczenie uczestnika projektu oraz dokumenty dodatkowe:
Oświadczenie dot. zgody na umieszczanie i prezentowanie wizerunku uczestnika na zdjęciach i filmach oraz
Zgoda na otrzymywanie od CEO informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych CEO.

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy/deklaracja uczestnictwa w programie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W POJEKCIE
„Akademia Demokracji”
w ramach którego realizowany jest Program „Szkoła Demokracji”

Wypełnić drukowanymi literami!
Program „Szkoła Demokracji” jest realizowany w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00T161/18-00 pt. „Akademia Demokracji”, który jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Forma wsparcia:
- bezpłatne uczestnictwo w projekcie edukacyjnym

Ja, niżej podpisany/a……………………………………....................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika/ Uczestniczki)
Zamieszkały/a w:………………….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
(adres Uczestnika/ Uczestniczki)
Nr PESEL:…………………………………………………………………………………………..

Jako osoba uczestnicząca w projekcie oświadczam, że:
1. Dostarczę podpisane wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w programie „Szkoła
Demokracji” (w przypadku Osoby uczestniczącej pełnoletniej) lub przekażę stosowne
dokumenty podpisane przeze mnie oraz rodzica/opiekuna prawnego Osoby uczestniczącej (w
przypadku osoby niepełnoletniej). Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą do
siedziby CEO do dnia
04.10.2021. Dokumentami tymi są:
•

formularz rejestracyjny oraz załączniki do niego tj.

•

niniejsza deklaracja uczestnictwa w projekcie,

•

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

•

zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osób niepełnoletnich,

•

oświadczenie dot. zgody na umieszczanie i prezentowanie wizerunku uczestnika na
zdjęciach i filmach,

•

zgoda na otrzymywanie od CEO informacji dotyczących działań i produktów CEO.

2. Będę uczestniczył/a we wszystkich formach wsparcia w ramach programu „Szkoła
Demokracji” oraz zobowiązuję się do:


Zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu Programu.



Uczestniczenia w jednodniowej inauguracji w październiku 2021 roku przeprowadzanej
zdalnie (online) poprzez platformę MS Teams. Brak uczestnictwa w szkoleniu oznacza
rezygnację z udziału w projekcie. Organizator może zezwolić na udział uczestnika w
programie mimo nieobecności na Inauguracji.



Zapoznania z Przewodnikiem „Szkoła Demokracji. Przewodnik po programie.”,
zawierającym podstawowe informacje o programie i zadania dla uczestników.



Współpracy z przydzielonym dla szkoły Mentorem i koordynatorem programu, w tym
wzięcie udziału w dwóch spotkaniach mentora z zespołem realizowanych online.



Wybrania wspólnie z Zespołem wyzwań do zrealizowania i przygotowania Diagnozy i
Planu poszczególnych działań (dalej „Plan działań”) do podanego w terminarzu dnia.



Zrealizowania wspólnie z Zespołem w szkole 3 wyzwań z 5 różnych obszarów w swojej

szkole – Wybory i kwestie formalne, Komunikacja i media, Działania uczniów i
uczennic, Podejmowanie decyzji oraz Uczenie się i nauczanie (po jednym wyzwaniu z

każdego obszaru). Wyzwania mają być przeprowadzone według kryteriów podanych w
Przewodniku.
 Umieszczenia wspólnie z Zespołem Relacji ze zrealizowanych wyzwań na platformie
www.szkolademokracji.ceo.org.pl zgodnie z terminami podanymi w Terminarzu.
Relacje muszą być napisanie zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w
Przewodniku.
 Udziału w minimalnie 3 szkoleniach rozwijających umiejętności liderskie.


Udziału w podsumowaniu programu – prezentacji projektów, która odbędzie się w
kwietniu 2022 r.

2. Będę niezwłocznie informować Organizatorów o przypadkach rezygnacji w Programie i o
innych zdarzeniach istotnych (mających lub mogących mieć wpływ) dla realizacji Programu.
3. Będę sporządzać i dostarczać każdorazowo na wezwanie Organizatorów prawidłowo
wypełnionych

i

podpisanych

dokumentów

przedstawionych

przez

Organizatorów,

niezbędnych do realizacji i rozliczenia Programu.
4. Udzielę niezbędnych informacji w celu monitoringu i ewaluacji projektu.
5. Zapoznałem/am się z regulaminem programu „Szkoła Demokracji” i akceptuję jego
postanowienia.

…………………………..

…………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Ja niżej podpisany/a:…………………….………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)
Zamieszkały/a w: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka/podopiecznego:……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………w programie „Szkoła Demokracji”.

……………………...

……………………………………….

Miejscowość i data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Szczegóły wsparcia:
W ramach udziału ucznia/uczennicy w projekcie Organizatorzy zapewnią:
a) Zorganizowanie jednodniowego szkolenia wprowadzającego z zakresu aktywności
społecznej i obywatelskiej organizowane w październiku 2021 r. w zdalnie (online),
będącego

jednocześnie

Uczestnikom

inauguracją

Programu.

materiały

Organizatorzy

zapewniają
szkoleniowe.

b) Wsparcie wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia szkoleniowe i doradcze.
c) Wsparcie merytoryczne ze strony Mentora przydzielonego do szkoły.
d) Opracowywanie i zapewnienie materiałów merytorycznych, przygotowanych na
potrzeby realizacji Programu, m. in. Przewodniku po programie.
e) Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad poszczególnymi działaniami
przewidzianymi w ramach Programu (przygotowanie Planu Działań, realizację min. 3
wyzwań z 5 różnych obszarów wg wyznaczonych w Przewodniku kryteriów,
umieszczenie relacji na platformie szkolademokracji.ceo.org.pl).
f) Nieodpłatne wsparcie koordynatora Programu we wszystkich sprawach
organizacyjnych związanych z realizacją Programu.
g) Zorganizowanie prezentacji projektów w kwietniu 2022 r.
h) Przygotowanie i przekazanie, po zakończeniu realizacji Programu - dyplomów dla
Osób uczestniczących.
i) Sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem procesu szkoleniowo –
doradczego.
j) Kontrolę obecności Osób uczestniczących w Projekcie w miejscu odbywania
szkolenia;
2. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniechania w związku z
realizacją niniejszej umowy, w szczególności wyłączona jest wszelka odpowiedzialność
Organizatorów za szkody popełnione przez Osobę uczestniczącą w Projekcie podczas
udzielanego wsparcia szkoleniowego.
3. Organizatorzy nie obejmują Osoby uczestniczącej ubezpieczeniem NNW w czasie szkoleń.

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do projektu nr POWR.03.01.00-00-T161/18-00

pt. „Akademia

Demokracji” przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest 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 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)

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. Moje dane osobowe 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. Moje dane osobowe 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, 01-030 Warszawa oraz Partnerowi Beneficjenta - Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe 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
mojego statusu na rynku pracy.
8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe 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.).
Moje dane osobowe 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, 01-030 Warszawa oraz Partnerowi Beneficjenta - Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe 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 lub z Organizatorem programu wysyłając wiadomość na adres

poczty elektronicznej: szkola.demokracji@ceo.org.pl.
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

…..…………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

UCZESTNIKA

PROJEKTU

………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

…………………………………………

Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego*
osoby małoletniej

[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.

Załącznik 3. Przykładowy komplet dokumentów potrzebnych do zakwalifikowania
uczestnika do projektu (wzory): Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Akademia
Demokracji”, Formularz uczestnika projektu, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego osób
niepełnoletnich, Oświadczenie uczestnika projektu oraz dokumenty dodatkowe: Oświadczenie
dot. zgody na umieszczanie i prezentowanie wizerunku uczestnika na zdjęciach i filmach oraz
Zgoda na otrzymywanie od CEO informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych
CEO.

