
Regulamin udziału w Akademii Partnerstwa

I. Organizator

1. Organizatorem Akademii Partnerstwa jest Fundusz Partnerstwa z siedzibą przy os.

Teatralnym  5/13,  31-945  Kraków,  NIP  676  22  62  782,  REGON:  356825325,  KRS:

0000203054, zwany dalej Organizatorem.

2. Akademia Partnerstwa jest realizowana  w ramach międzynarodowego projektu pt.

“Reclaim Our Civic Space”/„Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzystającego

z  dotacji  w  wysokości  1,8  mln  EUR  ze  środków EEA  and Norway  Grants  Fund  for

Regional Cooperation.

II. Szkolenia, wydarzenia i harmonogram Akademii Partnerstwa

1. Czas trwania I edycji Akademii Partnerstwa: VI. 2021 - VI 2023.

2. Rekrutacja do Akademii Partnerstwa trwa: 29.IV 2021 - 6.VI 2021 r.

3. Program Akademii, miejsca i terminy szkoleń oraz wydarzeń znajdują się na stronie:

www.funduszpartnerstwa.pl.

4.  Uczestnicy/ki  zakwalifikowani/ne  do  Akademii  Partnerstwa  zobowiązują  się  do

udziału  w  min.  5-  ciu   zjazdach  szkoleniowych.  Pozostałe  wydarzenia  Akademii

Partnerstwa są fakultatywne.

http://www.funduszpartnerstwa.pl/


III. Zgłoszenie uczestnictwa i rekrutacja

1.  Zgłoszenie  uczestnictwa  w szkoleniu  należy  przesłać  od 29.IV do 6.VI  2021 r.

poprzez formularz zgłoszeniowy online:

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdzE_czRP6KPKvy4BKHWS9xC1lO30Kyaus0KwKlwkGnHzHRGw/viewform?

fbclid=IwAR3qRVjboTkcf8UXYEIl0nYvPZoBr02WB3SJijlChX7NITbop9EhLToYC5o 

2.  Liczba  Uczestników/ek  Akademii  Partnerstwa  jest  ograniczona.  O  wyborze

Uczestników/czek decyduje Organizator.  Ogłoszenie listy Uczestników/czek nastąpi w

dniach 7.VI 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji i

ogłoszenia  wyników  rekrutacji,  o  czym  poinformuje  na  stronie  internetowej:

www.funduszpartnerstwa.pl.  Osoba  zgłaszająca  się  do  Akademii  wyraża  zgodę  na

ewentualną rozmowę, spotkanie online z organizatorem w ramach procesu rekrutacji. 

3.  W  przypadku  zakwalifikowania  się  do  Akademii  Partnerstwa  -  końcowym

warunkiem  uczestnictwa  jest  podpisanie  umowy  o  udziale  w  Akademii

Partnerstwa,  w  której  Uczestnik/czka  zobowiązuje  się  do  udziału  w  min.  5.

szkoleniach/zjazdach w ramach programu Akademii Partnerstwa.  

IV. Zmiany terminów, sytuacje nieprzewidziane 

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do zmiany terminu szkolenia/wydarzenia  lub/i

miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych, losowych. W związku z trwającą pandemią i

wynikłymi z niej obostrzeniami,  oraz czynnikiem tzw. siły wyższej.  Organizator może

zmienić formułę szkolenia ze stacjonarnej na online.

2. Organizator w przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu lub/i miejsca

szkolenia informuje o tym fakcie Uczestnika/czkę drogą email. 

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyznaczenia  zastępstwa  dla  trenera/ki,  w

przypadku gdy dany trener  z  przyczyn  losowych nie będzie  mógł  poprowadzić  zajęć.

Trener/ka zastępujący/a go będzie posiadał/a kwalifikacje i doświadczenie równoważne

temu, jakie posiada trener/ka zastępowany/a.

http://www.funduszpartnerstwa.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzE_czRP6KPKvy4BKHWS9xC1lO30Kyaus0KwKlwkGnHzHRGw/viewform?fbclid=IwAR3qRVjboTkcf8UXYEIl0nYvPZoBr02WB3SJijlChX7NITbop9EhLToYC5o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzE_czRP6KPKvy4BKHWS9xC1lO30Kyaus0KwKlwkGnHzHRGw/viewform?fbclid=IwAR3qRVjboTkcf8UXYEIl0nYvPZoBr02WB3SJijlChX7NITbop9EhLToYC5o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzE_czRP6KPKvy4BKHWS9xC1lO30Kyaus0KwKlwkGnHzHRGw/viewform?fbclid=IwAR3qRVjboTkcf8UXYEIl0nYvPZoBr02WB3SJijlChX7NITbop9EhLToYC5o


V. Prawa i obowiązki Uczestników/czek

1. Prawa Uczestnika/czki:

� a)   realizacja  programu Akademii  Partnerstwa  zgodnie  z  ustalonym wcześniej

harmonogramem.

� b) otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych w formie drukowanej  lub/i

elektronicznej,

� e)   otrzymanie  Certyfikatu  potwierdzającego  uczestnictwo  w  Akademii  oraz

Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu/wydarzeniu,

� f)  wyrażenie swojej opinii o szkoleniu/wydarzeniu i trenerach i organizatorach w

anonimowej ankiecie,

� g)  bieżące konsultacje z Koordynatorem/ką lokalnym/ną na tematy związane z

Akademią  Partnerstwa  oraz  swoimi  działaniami/projektami  w społecznościach

lokalnych, regionie.

2. Zobowiązania Uczestnika/czki:

a) Udział  w  cyklu  5-  ciu  zjazdów  szkoleniowych   (udział  obowiązkowy)  oraz

fakultatywnie w innych wydarzeniach Akademii (polskich i międzynarodowych).

b) Współpraca  z  organizatorem  i  zespołem  projektu,  odpowiadanie  na

korespondencję emailową, wymiana informacji, etc.

c) Informowanie  o  projekcie  w  swojej  społeczności  lokalnej,  na  stronach  www,

portalach społecznościowych.

d) Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po każdym szkoleniu/wydarzeniu.

e) Udział w badaniu fokusowym pod koniec projektu oceniającym jego organizację i

program.

VI. Koszt uczestnictwa w Akademii Partnerstwa

1. Udział w Akademii Partnerstwa jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty: realizacji

szkoleń  i pracy trenerów oraz zespołu projektowego, materiały szkoleniowe, certyfikaty,

posiłki  w trakcie  szkoleń i  wydarzeń   (serwis  kawowy,  lunch),  jeden nocleg  podczas

każdego szkolenia.



2.  Organizator  może  dofinansować  koszty  dojazdu  i  noclegu  do  kwoty  uzgodnionej

indywidualnie  w  zależności  od  odległości  do  miejsca  podróży,  środku  transportu  i

możliwości organizatora, etc. 

VII. Ewaluacja szkoleń

W  celu  zagwarantowania  najwyższej  jakości  usług  szkoleniowych  i  pracy  Akademii

Partnerstwa  Uczestnicy/czki  zostaną  poproszeni/one  o  wypełnienie  ankiet

ewaluacyjnych oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz wiedzy i umiejętności

trenera/ów  oraz  do  udziału  w  badaniu  fokusowym  przeprowadzonym  pod  koniec

realizacji projektu.

VIII. Certyfikaty i Zaświadczenia

1.  Uczestnictwo  w  Akademii  Partnerstwa  zostanie  potwierdzone  odpowiednim

Certyfikatem.

2. Dodatkowo każdy Uczestnik/czka otrzymają każdorazowo Zaświadczenie o udziale w

szkoleniu i innym wydarzeniu Akademii Partnerstwa.

IX. Ochrona danych osobowych, wykorzystanie wizerunku

1.  Organizator  zobowiązuje  się  do  przechowywania  danych  osobowych

Uczestników/czek  Akademii  Partnerstwa w sposób gwarantujący  ich  bezpieczeństwo,

wyłącznie w celu sprawnej organizacji szkolenia oraz realizacji postanowień niniejszego

Regulaminu.  Dane  wprowadzone  do  formularza  będą  znajdować  się  w  pamięci

komputerów  lub  pozostawać  w  aktach  w  formie  wydruków  stanowiących  archiwum

przebiegu interakcji pomiędzy Uczestnikami/czkami szkoleń i Organizatorem.

2.  Uczestnik/czka  wyraża  zgodę  na  rejestrację   fotograficzną  i/lub  filmową  podczas

szkoleń/wydarzeń  w  celach  dokumentacyjnych  i  komunikacyjnych.  Zgoda  na

wykorzystanie  wizerunku  Uczestnika/czki  na  stronie  internetowej,  portalach

społecznościowych  etc.  przez  Organizatora  zostanie  wyrażona  w  formie  osobnego

dokumentu.



X. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  mają

przepisy Kodeksu Cywilnego.


