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REGULAMIN PROJEKTU
„PRAKTYCZNE ROZWIJANIE TALENTÓW – JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE”
Informacje wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu ”Praktyczne rozwijanie talentów – jesienne
warsztaty edukacyjne”, zwanej danej Projektem.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Minister Edukacji Narodowej zgodnie z zawartą umową
na realizację zadania publicznego pod tytułem „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”.
3. Projekt ma realizować następujące cele:
1) przekazanie uczniom nowej wiedzy wykraczającej poza program realizowany w szkołach,
2) podniesienie kompetencji uczniów w zakresie pracy w zespołach i rozwiązywania problemów,
3) podniesienie kompetencji uczniów w zakresie publicznych prezentacji,
4) podniesienie kompetencji uczniów w zakresie uczenia się online i angażowania się
w merytoryczne dyskusje na forach internetowych,
5) umożliwienie uczniom nawiązania nowych kontaktów z innymi uczniami uzdolnionymi,
co umożliwi im dalszą wymianę wiedzy i doświadczeń.
4. W ramach Projektu realizowane są bezpłatne warsztaty edukacyjne prowadzone w formie
stacjonarnych spotkań oraz e-learningu za pośrednictwem serwisu House of Talents (HoT,
www.hot.edu.pl).
§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizatorem Projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą
w Warszawie (adres: al. Niepodległości 162, lokal 150, kod pocztowy: 02-554, tel. 22 564 97 25,
faks: 22 212 80 16, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl), dalej zwana Organizatorem.
2. Organizator ma prawo do reprezentowania Projektu na zewnątrz i nawiązywania współpracy
z partnerami, zapraszania do udziału w przedsięwzięciu patronów, partnerów, jak również
partnerów medialnych i internetowych.
3. Zadaniem Organizatora jest w szczególności organizacja warsztatów edukacyjnych zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zapewnienie logistyki oraz środków finansowych
niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Organizator dba również o należytą komunikację
z uczestnikami Projektu i środowiskiem szkolnym oraz prowadzi działania promocyjne
upowszechniające Projekt.
4. Organizator zapewni wszystkim uczestnikom poczęstunek oraz materiały dydaktyczne, w tym
publikacje książkowe, w trakcie warsztatów realizowanych w formie stacjonarnej.
5. Organizator zarządza oraz administruje portalem House of Talents (HoT, www.hot.edu.pl), którego
zasady funkcjonowania omawia szczegółowo Regulamin serwisu „House of Talents”.
6. Organizator ma prawo do zmiany terminów warsztatów edukacyjnych w wyjątkowych sytuacjach.
§ 2. Uczestnicy Projektu
1. Adresatami Projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo w Projekcie jest
dobrowolne i nieodpłatne.
2. W celu wzięcia udziału w Projekcie uczestnik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny
w formie elektronicznej oraz wypełnić elektroniczny test kompetencyjny uwzględniający obszary
tematyczne warsztatów.
3. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy wykażą się w ocenie
Organizatora najwyższymi predyspozycjami i najszerszymi zainteresowaniami w danej dziedzinie.
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4. Organizator w celu zapewnienia równości szans dostępu zagwarantuje uczestnictwo w Projekcie
kobietom (min. 40% uczestników) oraz uczniom ze wsi i miast do 5000 mieszkańców (min. 25%
uczestników).
5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnicy dowiedzą się za pośrednictwem wiadomości
e-mail.
6. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) zapoznania się z Regulaminem Projektu i do jego przestrzegania,
2) zapoznania się z Regulaminem serwisu „House of Talents”,
3) uczestnictwa w wybranym jednym warsztacie edukacyjnym organizowanym w formie
stacjonarnej,
1) zapoznania się z minimum dwoma udostępnionymi poprzez serwis HoT filmami ze spotkań
stacjonarnych realizowanych w innych miastach,
4) uczestnictwa w zajęciach e-learningowych z minimum trzech tematów warsztatowych,
5) udziału w dyskusjach na forum w ramach minimum trzech tematów warsztatów,
6) podania podczas zgłoszenia prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko, telefon
kontaktowy oraz adres e-mail),
7) informowania Organizatora o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach w realizacji
warsztatów.
7. Uczestnik może wziąć udział w jednym warsztacie stacjonarnym. Wiedzę na temat pozostałych
warsztatów uczestnik uzupełnia samodzielnie za pośrednictwem udostępnionego przez
Organizatora filmu, o którym mowa w § 3, ust. 5 pkt. 3.
8. Uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów pod warunkiem:
1) udziału w warsztatach stacjonarnych,
2) udziału w minimum trzech zajęciach e-learningowych z wybranych tematów warsztatów,
3) czynnego udziału w dyskusjach na forum dotyczących minimum trzech tematów warsztatów,
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§ 3. Organizacja warsztatów
Warsztaty edukacyjne, realizowane w ramach projektu, realizowane będą w okresie
od 16 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
Terminy realizacji warsztatów podane będą przez Organizatora na stronie projektu
www.warsztatedukacyjny.pl.
Warsztaty realizowane będą na uczelniach ekonomicznych w 5 miastach w Polsce: Warszawie,
Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.
Warsztaty będą realizowane z następujących tematów:
1) Budowanie portfolio przyszłych kompetencji zawodowych,
2) Tworzenie innowacji metodą Design Thinking,
3) Warsztaty z komunikacji i pracy grupowej,
4) Media społecznościowe w promowaniu inicjatyw młodych ludzi,
5) Tworzenie przedsięwzięcia e-biznesowego.
Warsztaty będą realizowane w formie spotkania stacjonarnego oraz e-learningu. Każdy
z wymienionych w ust. 4 warsztatów będzie przebiegał w następujących etapach:
2) spotkanie stacjonarne dla 50 uczestników w jednej z uczelni partnerskich (8 godzin
akademickich), w tym:
a. wykład trenera - eksperta w danym obszarze tematycznym, z aktywnym udziałem
uczniów (zagadnienia do dyskusji),
b. praca w zespołach (5 grup po 10 osób) pod nadzorem trenera - zastosowanie w praktyce
pozyskanej wiedzy, wykorzystanie nowych umiejętności,
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c. prezentacje rozwiązań przed wszystkimi uczestnikami wraz z komentarzem trenera utrwalenie pozyskanych kompetencji.
3) udostępnienie filmu ze spotkania pozostałym uczestnikom projektu poprzez serwis HoT,
4) realizacja tygodniowych zajęć w formie e-learningowej, podczas których uczestnicy
pogłębiają wątki poruszane podczas warsztatów, będą dzielić się wiedzą i rozwiązywać
dodatkowe zadania.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku jego niepełnoletności. Jednocześnie
uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu jest Fundacja
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie
(al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa),
2) jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i dokumentowania Projektu
oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości,
3) podane dane, w szczególności adres e-mail, mogą być wykorzystywane do przekazania mu
informacji związanych z realizacją innych działań edukacyjnych skierowanych do grupy
docelowej Projektu, realizowanych przez Organizatora,
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości wzięcia udziału w Projekcie;
5) ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, ma prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych.
2. Przystąpienie przez uczestnika do Projektu, w tym udział w zajęciach stacjonarnych, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach Projektu
o charakterze informacyjnym czy promocyjnym, w mediach oraz na stronie internetowej Projektu
(fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg warsztatów).
3. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2014 roku.

