
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

„ZAPROJEKTUJ KARIERĘ” 

 

§1. 

         Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa szkół w programie 

pt. „Zaprojektuj Karierę”, zwanym w dalszej części Regulaminu Programem. 

2. Program jest realizowany przez Fundację Neuron Foundation, zwaną dalej 

Realizatorem. 

3. Sponsorem Programu jest Fundacja Empiria i Wiedza, zwana dalej Sponsorem. 

4. Program będzie realizowany w okresie od 18 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

5. Oficjalną stroną Programu służącą do komunikacji i przekazywania informacji o 

Programie jest fanpage NeuroN Foundation na Facebooku 

https://www.facebook.com/neuronfoundation. 

6. Uczestnikiem programu jest szkoła zakwalifikowana do udziału w Programie. 

 

§2. 

                                                        Założenia Programu 

1. Celem Programu jest podniesienie u uczniów poziomu kompetencji przedsiębiorczych 

oraz zdobycie umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Uczestnik rozpocznie 

budowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego i dzięki zdobytej w programie wiedzy, 

umiejętnościom, a przede wszystkim możliwości ich praktycznego wykorzystania, 

będzie potrafił ją rozwijać. Stanie się świadomym swoich możliwości uczestnikiem 

rynku pracy potrafiącym napisać biznesplan, założyć własną działalność gospodarczą i 

ją wypromować oraz pozyskać sponsora, czy partnerów.  Znającym możliwości 

mentoringu, posiadającym umiejętności: zarządzania czasem, budowania zespołu oraz 

jego prowadzenia, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 

stresujących, wystąpień publicznych oraz promowania własnej marki osobistej. 

Nabywając umiejętności uczenia się, będzie potrafił wyszukiwać oraz pozyskiwać 

potrzebne mu informacje. Pozna różne źródła informacji – od instytucji publicznych, 

podmiotów prywatnych, trzeciego sektora po ludzi biznesu, mentorów. 

2. Wsparcie w ramach Programu skierowane zostanie do szkół ponadpodstawowych 

mających siedzibę na terenie miasta Rzeszowa oraz do uczniów tych szkół. 

3. Realizacja poszczególnych zajęć będzie odbywała się według harmonogramu zajęć, 

opracowanego i podanego do wiadomości uczestników programu, poprzez 

umieszczenie go na fanpage na Facebook. 

3. Dopuszcza się wprowadzanie zmian w harmonogramie zajęć, dlatego szkoły biorące 

udział w programie są zobowiązane do monitorowania informacji umieszczanych na 

fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/neuronfoundation. 

 

 

 

 

 



                                                                       §3. 

                                 Zasady rekrutacji szkół do udziału w programie 

1. Rekrutacja szkół rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2022 r. i potrwa nie dłużej 

niż do 11 marca 2022 r. Terminy rekrutacji zostaną podane na fanpage NeuroN 

Foundation na Facebooku https://www.facebook.com/neuronfoundation. 

2. Rekrutacja szkół do programu prowadzona będzie elektronicznie przez wysłanie 

Wstępnej Karty Zgłoszenia Szkoły (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu) w formie skanu na adres mailowy: projects@smartoakprojects.com. 

3. Szkoły zakwalifikowane do udziału w Programie będą zobowiązane do dostarczenia 

następujących dokumentów: 

1) Pełna Karta Zgłoszenia Szkoły (stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu); 

2) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

4. Informacja o zakwalifikowaniu szkoły do programu zostanie przesłana na adres 

mailowy podany we Wstępnej Karcie Zgłoszenia Szkoły. 

5. Oceny kwalifikowalności szkoły do udziału w programie dokonuje zespół 

rekrutacyjny do tego celu powołany. 

6. Do udziału w Programie może zostać zakwalifikowana szkoła spełniająca łącznie 

następujące kryteria rekrutacji, tj.: 

1) wysłała wypełnioną Wstępną Kartę Zgłoszenia Szkoły w terminie rekrutacji 

oraz na adres mailowy: projects@smartoakprojects.com 

2) jest szkołą ponadpodstawową mającą siedzibę na terenie miasta Rzeszów; 

3) zadeklarowała udział co najmniej jednej grupy uczniowskiej składającej się co 

najmniej z 7 uczniów, ale nie więcej niż 10, wraz z opiekunem grupy. 

7. Kryterium kwalifikacji szkoły do programu jest kolejność zgłoszeń. 

8. Po stronie szkoły jest przekazanie uczniom zgłoszonym do udziału w programie 

informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych 

9. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa  w ust. 3 lub dostarczenie dokumentów 

nie wypełnionych lub zawierających braki, jest równoznaczne z brakiem zgody 

rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia w Programie. 

10. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogram rekrutacji dostępne są na 

fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/neuronfoundation. 

11. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie, ale których 

wnioski przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną, zostają wpisane na listę 

rezerwową. 

12. Rekrutacja prowadzona będzie w następujących etapach: 

1) rekrutacja wstępna - przyjmowanie zgłoszeń wstępnych, 

2)  weryfikacja zgłoszeń wstępnych pod kątem spełniania kryteriów rekrutacyjnych, 

3) sporządzenie listy uczestników oraz listy rezerwowej, 

4) przekazanie informacji o wynikach rekrutacji wstępnej, 

5) przyjmowanie zgłoszeń pełnych. 

13. Zakwalifikowanie szkoły do udziału w Programie nie jest podstawą roszczenia jej 

udziału w Programie, ponieważ dopiero dostarczenie pełnej dokumentacji o której 

mowa w § 3 ust. 3 warunkuje udział w Programie. 



 

                                                                       §4. 

                       Uprawnienia i obowiązki szkół uczestniczących w Programie 

1. Szkoła uczestnicząca w Programie otrzyma od Realizatora tytuł  “Szkoły Przyjaznej dla 

Rozwoju” 

2. Jeden przedstawiciel każdej szkoły uczestniczącej w Programie ma prawo do 

udziału w konferencjach i innych wydarzeniach Programu. 

3. Każda szkoła uczestnicząca w Programie zobowiązana jest do: 

a. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Programie, tj. 

dokumentów określonych w § 3 ust. 3. 

b. aktywnego i systematycznego udziału zgłoszonych grup uczniowskich w dwóch 

konferencjach oraz w co najmniej 8 z 11 warsztatów oraz zajęć wskazanych w 

harmonogramie. 

c. zapewnienia każdej grupie uczniowskiej opiekuna, który będzie wraz z grupą 

uczestniczył w warsztatach i konferencji oraz wspierał grupę w procesie 

rozwojowo-szkoleniowym zgodnie z instrukcjami/informacjami 

przekazywanymi przez koordynatora/prelegentów. 

d. zapewnienia pełnego składu uczestników oraz opiekuna przez cały okres 

trwania Programu. 

e. umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o udziale w Programie 

wraz ze wskazaniem nazwy i logo Realizatora oraz Sponsora. 

f. wypełnienia dokumentów przedstawionych przez Realizatora, służących 

monitoringowi i ewaluacji Programu. 

g. w razie konieczności, zapewnienia zastępstwa za opiekuna zgłoszonego do 

Programu jako opiekuna grup uczniowskich, 

h. udzielania informacji na temat realizacji programu Realizatorowi programu, jak 

również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do 

przeprowadzania kontroli Programu, 

i. śledzenia informacji pojawiających się na fanpage NeuroN Foundation na 

Facebooku, która jest źródłem wszystkich informacji o Programie, tj. 

https://www.facebook.com/neuronfoundation 

4. Udział szkoły w Programie jest nieodpłatny. Z tytułu działań szkoły w ramach 

Programu szkoła nie obciąży Realizatora żadnymi kosztami. 

 

§5. 

                                     Zasady rezygnacji szkół z udziału w Programie 

1. Rezygnacja z udziału w Programie, po wcześniejszym zgłoszeniu może nastąpić nie 

później niż na 7 dni przed organizacją pierwszego wydarzenia w Programie, którym jest 

konferencja otwierająca Program. Za skuteczne doręczenie rezygnacji rozumie się 

wysłanie e-maila na adres: projects@smartoakprojects.com 

2. W celu prawidłowej realizacji Programu Realizator przewiduje utworzenie listy 

rezerwowej szkół, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie w przypadku 

rezygnacji innych szkół. 



3. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w Programie, jej miejsce zajmuje pierwsza ze 

szkół z listy rezerwowej. 

4. Realizator zastrzega sobie prawo wykluczenia szkoły z udziału w Programie, 

w przypadku naruszenia przez szkołę niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia szkoły z udziału w Programie, Realizator 

zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przekazanych materiałów warsztatowych. 

 

                                                                            §6. 

                                              Materiały wizerunkowe uczestników 

1. Wizerunek osób biorących udział w programie (dzieci oraz osób dorosłych) będzie 

rejestrowany i utrwalany podczas wydarzeń i zajęć organizowanych w ramach 

programu „Zaprojektuj Karierę”. Formą utrwalenia wizerunku dziecka lub osoby 

dorosłej będą zdjęcia oraz krótkie filmy i relacje z zajęć i wydarzeń realizowanych w 

ramach Projektu umieszczane na stronach internetowych, a także na portalach 

społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram), do celów informacji i promocji 

działań fundacji NeuroN Foundation oraz Fundacji Empiria i Wiedza. Materiały z 

wizerunkiem dziecka lub osoby dorosłej będą umieszczane przez fundację NeuroN 

Foundation oraz Fundację Empiria i Wiedza. 

 

                                                                           §7. 

                                                          Postanowienia końcowe 

1. Szkoła uczestnicząca w Programie  jest zobowiązana do przestrzegania i stosowania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Realizatora 

w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za rekrutację szkół do Programu. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Programu. 

 


