
 

                     

 
 
REGULAMIN Warsztatów FEP: 
 
 

1. Jeśli nie jesteś pełnoletni/a i zostaniesz zaakceptowany/a do uczestnictwa w 
programie FEP, będziesz musiał/a przesłać pozwolenie na uczestnictwo od 
rodziców. Wzór pozwolenia zobaczysz tutaj. Jeśli jesteś pełnoletni/a musisz 
przesłać skan/kopię dowodu osobistego. 

 
1.1 Przesyłając pozwolenie od rodziców lub skan/kopię dowodu osobistego 
ja lub mój prawny opiekun/rodzic wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do implementacji programu FEP przez My 
Future oraz partnerów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych).  

 
 

2. Aby uzyskać certyfikat oraz wziąć udział w prezentacjach przed jury musisz 
wziąć udział we wszystkich czterech dniach warsztatów tj. 12-15 kwietnia 
2018. Wyjątkowe sytuacje (np.choroba) będą rozpatrywane indywidualnie.   

 
 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy warsztatów zapewnią Ci 
na warsztatach lunch/ śniadanie. 

 
 

4. Warsztaty mają miejsce w Jedlni-Letnisko, ul.Radomska 49 w lokalu Pod 
Różami. Na warsztaty musisz przybyć o czasie. Jeśli spóźnisz się 
organizatorzy mogą odmówić Ci wejścia na warsztaty. 

 
 

5. Na warsztatach zostaniesz przydzielony/a do grupy 5 -osobowej wg. 
wewnętrznego systemu My Future. Jako uczestnik nie masz wpływu na to w 
jakiej grupie będziesz.  

 
 

6. Dwie grupy które uzyskają największą liczbę punktów (wg. oceny jurorów) 
dostaną się do kolejnego etapu, tzw. Wielkiego Finału, który będzie miał 
miejsce w Jedlni-Letnisko,ul.Radomska 49 w lokalu Pod Różami 18-go maja 
2018 r.  

 
 

http://www.my-future.info/wp-content/uploads/2018/03/ZGODA-RODZIC%C3%93W-LUB-PRAWNYCH-OPIEKUN%C3%93W-2.pdf


 

                     

7. Na wielkim finale dnia 18-go maja 2018 dwie drużyny zawalczą o nagrodę 
główną, 5 dniową wycieczkę do Kopenhagi, o tym kto wygra zadecyduje 
wyznaczone jury obecne na Wielkim Finale. Wycieczka obejmuje: transfer na 
lotnisko, przeloty, śniadanie i obiadokolacje, nocleg, transport w Kopenhadze 
oraz zaplanowane wizyty (np. w firmach, w Ambasadzie). Data wycieczki jest 
przewidziana na Sierpień-Wrzesień, dokładna data zostanie potwierdzona 
najpóźniej 2 miesiące przed wycieczką. 

 
 

7.1 Jeśli ze względów zdrowotnych uczestnik grupy która wygrała nie może 
jechać na wycieczkę, nie jest możliwe aby skorzystał z nagrody w innym 
terminie lub otrzymał ekwiwalent.  

 
 

7.2 Jeśli uczestnik był obecny podczas warsztatów, ale nie był obecny 
podczas prezentacji na Wielkim Finale nie wygrywa nagrody, pomimo, że 
jego grupa wygrała. Wyjątkiem są powody zdrowotne  lub inne przypadki 
losowe które będą rozpatrywane indywidualnie.  

 
 

8. My Future i partnerzy My Future zastrzegają sobie prawo do wszystkich 
materiałów które zostaną wytworzone podczas warsztatów i wielkiego finału 
programu FEP (np. rozwiązania pracy grupowej, zdjęcia). 

 
 


