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R e g u l a m i n  I V  S z k o ł y  L e t n i e j  L i d e r ó w  M i ę d z y n a r o d o w y c h  

 

A. Postanowienia wstępne 

1. Regulamin określa warunki organizacji II Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych (dalej: Szkoły 

Letniej). 

2. Organizatorami Szkoły Letniej są Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

3. Szkoła odbędzie się w dniach 3 - 7 lipca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Daglezja 

w Przysieku (ul. Parkowa 2; 87-134 Zławieś Wielka).  

4. Koordynatorem Szkoły Letniej jest Witold Jankowiak (tel. 607-191-484, e-mail: 

witold.jankowiak@fundacja-torun.pl). 

 

B. Warunki uczestnictwa 

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna, złożona z przedstawicieli Organizatorów, 

wyłania maksymalnie 15 uczestników Szkoły Letniej. Wśród kryteriów udziału są: dotychczasowa 

aktywność wolontariacka lub społeczna, motywacja do wzięcia udziału oraz oczekiwania 

względem Szkoły Letniej, znajomość języka angielskiego. Komisja zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej (osobiście, telefonicznie lub za 

pośrednictwem komunikatorów internetowych, np. Skype). Od decyzji Komisji nie przysługują 

odwołania.  

2. Uczestnikiem Szkoły może zostać pełnoletnia osoba w wieku 18 – 26 lat, mieszkająca na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Z głoszone osoby niepełnoletnie, które w wysokim stopniu 

spełniają ww. kryteria, mogą decyzją Komisji zostać zakwalifikowane do udziału w Szkole Letniej 

pod warunkiem dostarczenia oświadczenia opiekunów prawnych o podjęciu pełnej 

odpowiedzialności za taką osobę podczas udziału w Szkole Letniej.  

3. W Szkole Letniej nie uczestniczą absolwenci jej poprzedniej edycji . 

4. Uczestnictwo w Szkole Letniej jest bezpłatne. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu do 

Przysieka.  

5. Organizatorzy przygotowują Program Szkoły Letniej i zastrzegają sobie prawo do jego zmiany. 

6. Uczestnicy biorą udział w Szkole Letniej na własną odpowiedzialność, Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za skutki wydarzeń losowych i postępowania uczestników. Organizator 

poniesie koszty ubezpieczenia NNW uczestników. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydalenia uczestnika ze Szkoły Letniej z powodów 

dyscyplinarnych (np. uchylanie się od uczestnictwa w zajęciach, naruszanie zasad obyczajowych); 

wydalenie skutkuje obowiązkiem zwrotu kosztów uczestnictwa.  
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8. Uczestnicy podpisują oświadczenie o możliwości obciążenia kosztami w przypadku wydalenia 

bądź rezygnacji z udziału w Szkole Letniej z przyczyn zależnych od siebie.  

9. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów 

wyłącznie na potrzeby organizacji Szkoły Letniej, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku 

w celach promocyjnych. 

 

C. Zasady uczestnictwa 

1. Celem Szkoły Letniej jest zainspirowanie jej uczestników do pełnienia roli lidera w swoim 

środowisku oraz zapoznanie ich z możliwościami rozwojowymi, jakie daje szeroko rozumiana 

współpraca międzynarodowa. 

2. Organizatorzy Szkoły Letniej nie reprezentują żadnej partii politycznej, Szkoła Letnia nie promuje 

programu politycznego, lecz jest forum wymiany doświadczeń i myśli, a także okazją do dyskusji. 

3. Uczestnik bierze udział w Szkole Letniej dobrowolnie i wyraża wolę zachowania ogólnych zasad 

obyczajowych, a także podporządkowania się zaleceniom Koordynatorów Szkoły Letniej.  

4. Uczestnik Szkoły Letniej zobowiązuje się do uczestnictwa z zajęciach przewidzianych programem i 

wyraża wolę współpracy ze współuczestnikami, a także z Organizatorami oraz prowadzącymi 

zajęcia.  

5. Uczestnicy zobowiązują się do nocowania w wyznaczonych pokojach wieloosobowych. 

Zabronione są noclegi koedukacyjne.  

6. Podczas Szkoły Letniej zabronione jest używanie środków odurzających (np. narkotyków). 

 

D. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik weźmie udział w ewaluacji Szkoły Letniej.   

2. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Letniej. 

3. Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz sprawy w nim 

nieuregulowane rozstrzygane będą przez Organizatorów.  

 

 

 

  


