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Zasady udziału w projekcie „Moc w działaniu” zwane dalej „Regulaminem” 

 
§1 

Informacje ogólne   

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia projektu pod nazwą „Moc 
w działaniu” (zwany dalej „Projektem”). 

2. Organizatorem Projektu jest Fundacja Pracowni Nauki i Przygody z siedzibą w Warszawie 
(01-644), ul. Rymkiewicza 19A, wpisana do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 5252525561 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Projekt dofinansowaniu ze środków Fundacji BGK (Projekt dofinansowany przez Fundację 
Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”). 

4. Projekt jest realizowany na terenie Miasta Stołecznego Warszawa, skierowany do osób 
uczących się w warszawskich liceach zorganizowanych w oddziałach (klasach) szkolnych, 
zwanych dalej „Uczestnikami”. Do projektu zaproszonych zostanie 6 klas pod opieką jednego 
nauczyciela (optymalnie wychowawcy). Z każdej klasy 4 osoby otrzymają możliwość 
uczestnictwa w dalszych działaniach i szkoleniach dla młodych liderów (zwanych dalej 
„Liderami”). 

5. Celem Projektu jest: 

a) wzmacnianie w młodzieży poczucia sprawstwa poprzez wyposażenie jej w szereg 
kompetencji z zakresu komunikacji, budowania zespołu, umiejętności liderskich, obronie przed 
manipulacją.  
 
b) wypracowanie wartościowych materiałów dydaktycznych w wyżej wymienionej tematyce, 
możliwych do zastosowania przez wychowawców klas licealnych. 
 
6. Dzięki udziałowi w Projekcie Uczestnicy otrzymują: 
 

a) stacjonarny, nieodpłatny warsztat edukacyjno - integracyjny, trwający 4 godziny 
zegarowe.  

 
● Program warsztatów zakłada ćwiczenia plenerowe dla uczniów i nauczycieli 
związanych ze skuteczną komunikacją, rozpoznawaniem talentów w grupie, 
zarządzaniem zespołem. Warsztaty zostaną przeprowadzone w metodyce outdoor 
education z możliwym wykorzystaniem aktywności na niskim parku linowym.  
 
● Warsztaty zostaną przeprowadzone w dniach 26.09.22, 28.09.22, 30.09.22 
(poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 9:00 a 13:00 lub 10:00 - 14:00 (termin do 
wyboru przez wychowawcę/nauczyciela spośród dostępnych możliwości) na terenie 
warszawskiego Osiedla Jazdów (teren zielony i tzw. domek fiński „OsiemPrzezDwa” ul. 
Jazdów 8/2). Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatu ze 
względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające ich realizację w plenerze.  
 

● Warsztaty poprowadzone będą przez doświadczonych trenerów i trenerki Pracowni 
Nauki i Przygody wraz ze wsparciem wolontariuszek i wolontariuszy. 
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b) Udział w lekcji wychowawczej przeprowadzonych przez Liderki/Liderów. 

 
7. Dzięki udziałowi w Projekcie Liderki, Liderzy otrzymują: 
 

a) Udział w dedykowanych stacjonarnych warsztatach rozwojowych po 4 godziny zegarowe 
każdy, w soboty w godzinach przedpołudniowych: 
 

● Skuteczna komunikacja - budowanie komunikacji inspirowanej Porozumieniem bez 
Przemocy – 15.10.22. 
 
● Stop manipulacji - zgrywalizowany warsztat o mechanizmach manipulacji w mediach i 
jak się przed nimi bronić – 22.10.22. 
 

● Od konfliktu do współpracy - o budowaniu współpracującego zespołu na podstawie 
modelu Skali Współpracy – 29.10.22. 
 

▪ Lider w zmianie - kształtowanie własnego stylu przywódczego – 5.11.22 
 

b) Działania w grupach zadaniowych ze wsparciem mentora/mentorki, których zadaniem 
będzie przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie ich pilotażu do wykorzystania na 
godzinie wychowawczej. Tematyka scenariuszy ma dotyczyć wybranych aspektów 
realizowanych w czasie cyklu szkoleniowym lub innych, aktualnie potrzebnych młodzieży 
tematach, związanych z kształtowaniem poczucia sprawstwa. Każda grupa będzie pracowała 
m.in. 4 godziny zegarowe z mentorką/mentorem w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym. 

 
1. Zgłoszenie do Projektu odbywa się  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 
dostępnego na stronie www Pracowni Nauki i Przygody, do 9 września 2022. 
 
2. Przygotowane przez młodzież scenariusze, zostaną zredagowane i udostępnione 
w otwartych zasobach do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych pedagogów. 

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Projektu oraz określa prawa i obowiązki 
Organizatora i Uczestników.  

§2 

Warunki uczestnictwa 

1. W Projekcie mogą wziąć udział klasy licealne wraz z opiekunem z placówek oświatowych 
zarejestrowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. 
 
2. W Projekcie może wziąć udział więcej niż jedna klasa z danej szkoły. 
 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
 

4. Opiekun klasy zakwalifikowanej do zobowiązuje się do: 
 

a) Komunikacji z Organizatorem i ustalenia terminu udziału klasy w warsztatach 
integracyjnych oraz przekazaniu ważnych informacji mogących mieć wpływ na przebieg 
warsztatów (np. schorzenia zdrowotne uczniów wpływające na ich bezpieczeństwo w 
zajęciach plenerowych). Niezbędne zgody władz szkolnych, kontakt z opiekunami uczniów 
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pozostaje po stronie Opiekuna. Organizator zobowiązuje się dostarczyć niezbędne 
informacje tj. program warsztatów, zalecenia odnośnie ubioru ect.  

 
b) Udziału w warsztatach integracyjnych i potwierdzenie liczby uczestników dla potrzeb 
sprawozdawczych. 

 

c) Zebraniu zgłoszeń/zakwalifikowaniu 4 osób do dalszego etapu projektu (Liderki, 
liderzy), pomoc w komunikacji z nimi na początkowym etapie działania. 

 

d) Umożliwieniu przeprowadzenia Liderkom/Liderom jednej lekcji wychowawczej 
przygotowanej przez młodzież, najpóźniej do końca listopada 2022. 

5. Uczeń klasy zakwalifikowanej do zobowiązuje się do: 

a) Udziału w warsztacie integracyjnym w terminie dedykowanym dla swojej klasy. 
 
b) Liderki i liderzy zobowiązują się dodatkowo: 

● Do wzięcia udziału w cyklu szkoleń dedykowanych w wyznaczonych terminach. 
● Przygotowania i przeprowadzenia w grupach zadaniowych lekcji na godzinie 
wychowawczej. 
● Przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczej i udzielenie licencji na jego 
publikację. 
● Udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu 
umieszczenia ich w publikacji. 

§3 

Dane osobowe 

1. W ramach projektu przetwarzane są dane osobowe Opiekuna zgłaszającego daną klasę. Nie 
są przetwarzane dane osobowe uczniów z wyłączeniem §3 pkt.2. 

2. Opiekunowie prawni Liderów i Liderek zostaną poproszeni o udzielenie licencji na publikację 
wykorzystanych materiałów oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w postaci 
podania autorstwa scenariuszy. 

3. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia 
Projektu, w szczególności komunikacji. 

4. Dane osobowe będą administrowane i przetwarzane przez Organizatora, którego adres 
i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu. Kontakt do Organizatora oraz osoby pełniącej u 
administratora obowiązki inspektora ochrony danych: magda.krzak@naukaprzygoda.edu.pl. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania zgłoszenia przez okres niezbędny do 
zrealizowania wszystkich działań związanych z Projektem, przy czym nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2027 r.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 
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8. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych wymaganych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału 
w Projekcie. 

10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym 
grantodawcy. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych 
osobowych.  

§4 

Przebieg Projektu  

1. Projekt realizowany jest w 3 poniżej opisanych etapach: 

a) I Planowanie i rekrutacja uczestników 
b) II Realizacja 

● Warsztaty plenerowe 
W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 6 warsztatów po 4h zegarowe 
w nurcie pedagogiki przygody dla klas licealnych. Program warsztatów zakłada ćwiczenia 
plenerowe uczniów i nauczycieli w około tematów związanych ze skuteczną komunikacją. 
rozpoznawaniem talentów w grupie, zarządzaniem zespołem.  

● Grupa młodych Liderek, Liderów 
Spośród wszystkich uczniów biorących udział w projekcie zostanie wyłoniona 24 osobowa 
grupa zespół młodych liderów i liderek (po 4 osoby z każdej klasy), które następnie wezmą 
udział w dedykowanym im cyklu szkoleń skoncentrowanych na poszczególnych tematach, 
wymienionych powyżej.  

 
● Liderzy w działaniu 

W ramach wspomnianej grupy powstanie 5 - 6 grup roboczych, których zadaniem będzie 
przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie ich pilotażu do wykorzystania na godzinie 
wychowawczej. Tematyka scenariuszy ma dotyczyć wybranych aspektów realizowanych 
w czasie cyklu szkoleniowym lub innych, aktualnie potrzebnych młodzieżą tematach, 
związanych z kształtowaniem poczucia sprawstwa. W tej fazie pracy projektowej grupom 
będą towarzyszyć mentorzy (m.in. 4h dla każdej grupy). 
 
c) III Promocja rezultatów 
Przeprowadzenie przez uczestników szkoleń wybranych scenariuszy we własnych 
szkołach oraz publikacja i promocja ich w zasobach cyfrowych 
 
d) IV Ewaluacja projektu 

Postanowienia końcowe 

1. Bieżące informacje dotyczące Projektu publikowane są na stronie internetowej fundacji 
Pracownia Nauki i Przygody. 

2. Wszelką korespondencję elektroniczną związaną z Projektem należy kierować na adres: 
aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl, telefon kontaktowy: 501 783 923 (poniedziałek, środa, 
czwartek). 

mailto:aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl
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3. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie jest jednoznaczne z pełną 
akceptacją postanowień Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności w 
przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Projektu. Za siłę wyższą uznaje 
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań 
jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym 
niezwłocznie poinformuje Uczestników Projektu na stronie internetowej wskazanej w ust. 1.  

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 


