Regulamin uczestnictwa
w projekcie Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej
§1
Organizatorzy projektu
1.1. Projekt „Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej” trwa w okresie 03.02.2014 r. 31.01.2015r.
Celem projektu jest: wzmocnienie potencjału obywatelskiego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
poprzez praktyczne działania w trzech dzielnicach Krakowa, a także wypracowanie modelu
partycypacyjnego zaangażowania młodzieży w tworzenie lokalnej społeczności.
1.2. Realizatorem projektu: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska w partnerstwie z Referatem ds.
Młodzieży i Seniorów Wydziału Spraw Społecznych.
1.3. Projekt „Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej” uzyskał dofinansowanie w ramach
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
§2
Przyjmowanie zgłoszeń i rekrutacja kandydatów
2.1. Uczestnikami i uczestniczkami Młodzieżowego Laboratorium Zmiany Lokalnej mogą zostać
uczniowie/uczennice szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący i/lub uczący się na terenie dzielnic:
XII Bieżanów-Prokocim, II Grzegórzki,oraz Dzielnic Nowohuckich.
2.2. Warunkiem udziału osób poniżej 18 lat jest złożenie wraz z formularzem zgłoszeniowym zgody
rodziców lub opiekunów prawnych (wzór w załączeniu).
2.3. Każda osoba zainteresowana udziałem w programie przesyła wypełniony formularz aplikacyjny
(wzór w załączeniu).
2.4. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń
2.5. Realizator zastrzega sobie możliwość utworzenia listy rezerwowej spośród osób, które zgłosiły się
do udziału w programie. Osoby z listy rezerwowej będą mogły dołączyć do grupy w sytuacji rezygnacji
któregoś z uczestników.
§3
Warunki uczestnictwa w warsztatach
3.1. Osoba zakwalifikowana do udziału w warsztatach zobowiązuje się do:
a) obecności na 80% warsztatów i spotkań tutoringowych,
b) przygotowania i wdrożenia projektu w tematyce danego warsztatu
3.2. Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia
3.3. Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić tylko w przypadkach niezależnych od
uczestnika programu, których nie dało się przewidzieć w chwili składania dokumentów aplikacyjnych:
działania siły wyższej, ważnych (losowych) przyczyn osobistych, przyczyn zdrowotnych
uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w programie.
§4
Zobowiązania realizatora
4.1. Każdy/a uczestnik/czka będzie mógł/a skorzystać z 15 godzin (3 dni szkoleniowych) bezpłatnych
warsztatów, których program dostępny jest na stronie internetowej www.pracowniaobywatelska.pl
4.2. Realizator dołoży wszelkich starań aby powyższe terminy i godziny warsztatów nie ulegały
zmianom. Wyjątkiem mogą być sytuacje związane z działaniem siły wyższej.
4.3. Realizator zapewnia opiekę nad grupą warsztatową przez opiekuna programu w formie spotkań
tuto ringowych w wymiarze 15 godzin.

4.4. Każdy uczestnik/czka otrzyma poczęstunek podczas warsztatów (przerwa kawowa)
4.5. Każdy uczestnik/czka otrzyma materiały szkoleniowe.
4.6. Każdy uczestnik/czka, weźmie udział w 80% warsztatów oraz spotkań tutoringowych a także
przygotuje i wdroży projekt w tematyce danego warsztatu
§5
Postanowienia końcowe
8.1. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdów na warsztaty oraz spotkania
tutoringowe.
8.2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 6 maja 2014.
8.3. Regulamin jest dostępny w biurze projektu (ul. Lubomirskiego 7, Kraków) oraz na stronie
internetowej www.pracowniaobywatelska.pl
8.4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w niniejszym Regulaminie lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji
Projektu lub dokumentów programowych.
8.5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są w sposób ostateczny przez
Koordynatora Projektu w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

