
REGULAMIN WARSZTATÓW FEP

1. Pozwolenie od rodziców / dokument potwierdzający pełnoletność

Jeśli osoba zakwalifikowana do udziału w warsztatch FEP  nie jest pełnoletnia,  będzie  musiała

przesłać w wyznaczonym terminie pozwolenie od rodziców na uczestnictwo w warsztatch.  Wzór

pozwolenia (załącznik 1 do regulaminu, “pozwolenie od rodziców”).  W przypadku gdy  osoba

zakwalifikowana do udziału w warsztatach  jest pełnoletnia będzie musiała okazać dowód osobisty

pierwszego dnia  warsztatów.

2.  Udział w warsztatach

Udział w warsztatach  jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniąją  uczestnikom  warsztatów wyżywienie

( śniadanie, obiadokolacja) oraz zakwaterowanie w hotelu Pod Różami (Radomska 49, 26-630

Jedlnia-Letnisko) dla osób,  których miejsce zamieszkania przekracza 30 km od miejsca warsztatów (po

wypełnieniu oświadczenia osoby dojeżdżającej, zał. 2). Jedyny koszt jaki musi być pokryty  przez

uczestnika warsztatów  to dojazd na miejsce warsztatów oraz ewentualne osobiste wydatki.

3. Nagroda główna

W warsztatach główną nagrodą jest 5-dniowa wycieczka do Kopenhagi, podczas której wyłonieni

przez dedykowane jury zwycięzcy (jedna 5-osobowa grupa)  będą mieli  okazję odwiedzić polskie i

duńskie przedsiębiorstwa, uczelnie itp. Podczas wyjazdu fundacja My Future pokrywa koszty

przelotów, zakwaterowania, lokalny transport w Kopenhadze oraz koszty śniadania i obiadokolacji.

Jedyny koszt jaki musi zostać  pokryty  przez uczestnika warsztatów, który znalazł się w wygranej

drużynie  to dojazd na lotnisko Chopina w Warszawie  oraz ewentualne osobiste wydatki.

4. Miejsce i termin warsztatów

Warsztaty odbędą się w lokalu Pod Różami (ul.Radomska 49,  26-630 Jedlnia-Letnisko), w niżej

wymienionym terminie:

● 20.01.2022  czwartek ( od godziny 18:00 możliwy check in do hotelu dla osób dojeżdżających)

● 21.01.2022, piątek,  całodzienne warsztaty

● 22.01.2022, sobota,  całodzienne warsztaty

● 23.01.2022, niedziela -warsztaty oraz wielki finał warsztatów do godz. 18:00



Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia warsztatów mogą ulec zmianie na 2 tygodnie przed

warsztatami,  o czym zakwalifikowani  uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu warsztatów, ich odwołanie lub zmianę

formy na online  z powodu siły wyższej lub wytycznych rządu spowodowanych COVID19. W  takim

przypadku wszystkie osoby aplikujące / osoby które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach

zostaną poinformowane o zmianie drogą mailową.

5. Ogólne wytyczne

● Na  warsztaty  należy przybyć na czas, jeśli uczestnik się spóźni  organizatorzy mogą odmówić

uczestnictwa  w warsztatch (wyjątkiem jest spóźnienie się z przyczyn niezależynych od

uczestnika, jednak należy o tym poinformować organizatowrów),

● Jeśli uczestnik będzie w drużynie która wygra Wielki Finał warsztatów, w dniu wylotu do

Kopenhagi  musi  okazać  ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), za

pomocą którego może przekroczyć granicę naszego kraju. Ponadto w dniu wylotu do Kopenhagi

uczestnik musi okazać ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz inne

dokumenty wymagane wg prawa (np. Certyfikat COVID, test na COVID).

● Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani  do obecności w ww. datach   warsztatów,  co

potwierdzone  będzie własnoręcznym podpisem składanym na liście obecności. Nieobecności

uczestnika mogą zostać usprawiedliwione poprzez niezwłoczne przedstawienie fundacji My

Future stosownego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego jego osoby, członka jego rodziny lub

odpowiednio uzasadnionego oświadczenia na piśmie potwierdzającego, że uczestnik  nie bierze

udziału w projekcie z powodu ważnych sytuacji losowych. Wycofanie się z udziału w

warsztatach  po podpisaniu regulaminu, bez stosownego powodu, będzie skutkowało

obciążeniem uczestnika warsztatów kosztami poniesionymi przez fundację My Future (np.

hotel, wyżywienie, ewentualny lot  itp).

● Zakwalifikowani uczestnicy będą informowani drogą mailową o dokładnym terminie,  w którym

należy przesłać dokumenty (np. pozwolenie od rodziców, oświadczenie osoby dojeżdżającej).

Nieprzestrzeganie terminów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

● Pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika jest zobowiązany

poinformować fundację My Future o ewentualnych alergiach, przyjmowanych lekach lub podać

inne informacje, które mogą okazać się ważne dla organizatorów.

6. Dodatkowe przydatne informacje

● Warsztaty  będą prowadzone w 70% w języku angielskim.



● Podczas warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Uczestnicy nie mają wpływu na

wybór swojej grupy.

7. Prawo do wytworzonych dokumentów

My Future i partnerzy My Future zastrzegają sobie prawo do wszystkich materiałów, które zostaną

wytworzone podczas warsztatów  (np. rozwiązania pracy grupowej, zdjęcia).

8. Przetwarzanie danych osobowych

Zakwalifikowany uczestnik /opiekun prawny/ rodzic, podpisując niniejszy regulamin oświadczaja,  że

zapoznał  się z polityką prywatności fundacji My Future dostępnej na www.my-future.info i oświadcza,

że wyraża  zgodę na przetwarzanie swoich / swojego podopiecznego danych osobowych udostępnionych

fundacji oraz partnerom fundacji (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Przedsiębiorstwa

współpracujące z fundacją, wolontariusze, hotel etc).

……………………………………………………………

Data i podpis

(podpis uczestnika w przypadku osób pełnoletnich, podpis rodzica

lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich)

Dane do kontaktu do koordynatorów projektu:

Aleksander Ruszkowski, lider projektu: hello@my-future.info

Natalia Różańska prezes zarządu fundacji, natalia@my-future.info, tel. 516 081 542

http://www.my-future.info
mailto:hello@my-future.info
mailto:natalia@my-future.info


Załącznik 1

ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  NA WZIĘCIE UDZIAŁU    W WARSZTATACH

FEP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia

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

Imię i nazwisko opiekuna prawnego / rodzica

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

......

Adres zamieszkania  opiekuna prawnego / rodzica

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

.....

Kontakt do  opiekuna prawnego / rodzica , tel.

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

Ewentualne alergie uczestnika warsztatów

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

Niniejszym oświadczam, że wyrażam  zgodę na uczestnictwo mojej/go córki/syna, podopiecznego w

warsztatch FEP. Oświadczam  również, że zapoznałem/am  się z pełną treścią regulaminu szkolenia i

akceptuję  jego postanowienia.

Data i podpis rodziców/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………….



Załącznik 2

OŚWIADCZENIE OSOBY DOJEŻDŻAJĄCEJ

Ja, niżej podpisany/a

(Imię i Nazwisko) …………………………………………………...............................................................

Zamieszkały/zamieszkała

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

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

Oświadczam, że jestem osobą dojeżdżającą powyżej 30 km od miejsca odbywania się warsztatów

FEP tj. Jedlnia Letnisko ul.Radomska 49  lokal Pod Różami. W związku z tym chciałabym/ chciałbym

skorzystać z możliwości bezpłatnego noclegu. Szacowana data przyjazdu do hotelu (ul.Radomska 49,

26-630 Jedlnia-Letnisko) to …………………………..  (dzień i godzina), szacowana data odjazdu to

………………………….. (dzień i godzina).

Data i podpis

uczestnika  lub opiekuna prawnego/rodzica

……………………………………………………………


