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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 „Z PASJĄ DLA WSZYSTKICH” 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Fundacja w ramach prowadzonej działalności statutowej realizuje projekt o nazwie                

,,Z pasją dla wszystkich” (dalej jako ,,Projekt”), którego celem jest wsparcie osób 
dotkniętych skutkami COVID-19 w szczególności zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprzez wyrównanie szans na dostępność do usług 
społecznych, kulturalnych i psychologicznych. 

2. W ramach realizacji Projektu Fundacja zorganizuje cykl zajęć merytorycznych (dalej jako 
,,Warsztaty” lub ,,Zajęcia”). 

3. Projekt „Z pasją dla wszystkich” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie na 
realizację projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój 
usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Organizatorem projektu jest Fundacja We are for U wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000807935 z siedzibą we Włocławku (kod pocztowy: 87-800) 
przy ul. Płockiej 131/35 (dalej jako ,,Organizator” lub ,,Fundacja”).  

5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego  oraz korzystanie z usług jest równoznaczne z 
akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej ,,Regulamin”). 

6. Uczestnikami projektu (dalej jako ,,Uczestnik”) mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego i osoby z tzw. bliskiego otoczenia ww. osób, które zostały zakwalifikowane 
do udziału w Projekcie: 

a) osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13. rok życia, której rodzic lub opiekun 
prawny wraz z Uczestnikiem zaakceptują niniejszy Regulamin; 

b) osoba pełnoletnia do 25. roku życia, która zaakceptuje niniejszy Regulamin; 
c) osoba z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

zdolna do czynności   prawnych, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.  
7. Za osobę z otoczenia wskazaną §4 pkt. c można uznać osobę w szczególności osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 
środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie 
osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

8. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne. 
9. Przystępując do rekrutacji Uczestnik oświadcza, że nie brał i nie zamierzać brać 

udziału w innym projekcie objętym grantem dofinansowanym w ramach naboru 
2/GNGO/2022 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług 
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

10. W przypadku, gdy Uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia niniejszy Regulamin 
dotyczy także jej rodziców bądź opiekuna prawnego.  
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§ 2 
ZAKRES WSPARCIA  

 
1. W ramach projektu, o którym mowa w § 1 Organizator projektu zaplanował zrealizować 

na rzecz Uczestnik projektu następujące zajęcia: 
a) taneczne - 4 x 45 min. wraz z integracją grupy 2 x 45 min.  
b) wokalne - 4 x 45 min. jw. 2 x 45 min. 
c) aktorskie - 4 x 45 min. . jw. 2 x 45 min. 
d) sportowo-rekreacyjne - 4 x 45 min. . jw. 2 x 45 min. 
e) motywacyjno-integracyjne - 4 x 45 min. jw. 2 x 45 min. 
f) plastyczne - 4 x 45 min. jw. 2 x 45 min. 
g) budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych -4 x 45 min. jw. 2 x 45 

min. 
h) psychologiczno-pedagogiczne - 4 x 45 min. jw. 2 x 45 min. 
i) oraz 3 godziny indywidualnego wsparcia Psychologa (dalej jako ,,Konsultacje”). 

2. Zajęcia wskazane w ust. 1 będą realizowane w grupach maksymalnie 16 osobowych. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z harmonogramem zajęć przesłanym 

drogą elektroniczną do zakwalifikowanych uczestników.  
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, 

rodzaju zajęć lub czasu ich trwania.  
 

§ 3 
KRYTERIA REKRUTACJI DO PROJEKTU I ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. Nabór uczestników zostanie przeprowadzony na podstawie formularza rekrutacyjnego. 
2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która poprawnie wypełni formularz 

zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej www.weareforu.pl lub dostarczy 
formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej do Organizatora projektu oraz kwalifikuje się 
do udziału w projekcie.  

3.  Uczestnikiem może zostać osoba w wieku od 13. do 25. roku życia dotknięta skutkami 
COVID-19 w szczególności zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub ich 
otoczenie, zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tj.: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Sposobem 
weryfikacji przynależności do grupy jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, 
przy czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona ww. ustawie 
została spełniona; 

b) osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w 
pieczy zastępczej na warunkach określonych w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą, rodziny pełniące trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sposobem weryfikacji przynależności do grupy 
jest zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora. 

c) osoby z niepełnosprawnością, tj osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z 
niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
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z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. Sposobem weryfikacji przynależności do grupy jest odpowiednie 
orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

d) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Sposobem 
weryfikacji przynależności do grupy jest dokument potwierdzający korzystanie z PO 
PŻ. 

4. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie jednego z obligatoryjnych kryteriów 
określonych w ustępie powyżej oraz suma punktów uzyskana po analizie punktowych 
kryteriów w formularzu zgłoszeniowym: pogorszenie zdrowia psychicznego, osłabienie 
kontaktów z rówiesnikami, ograniczenie obcowania z kulturą, spadek motywacji do 
działań pozalekcyjnych, do realizacji pasji, ograniczenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

5. Decyzję o przystąpieniu do projektu podejmuje Organizator projektu. 
6.  Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi dokumentów niezbędnych 

do zawarcia umowy.  
7. Osoby niezakwalifikowane do projektu, spełniające kryteria naboru zostaną umieszczone 

na liście rezerwowej. 
8. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby zakwalifikowane na listę rezerwową 

zostaną o tym poinformowane w formie email lub telefonicznej. 
9. Kryteria kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie nie dotyczą osób z otoczenia biorących 

udział w projekcie. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy 
uczestnictwa. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, umowę uczestnictwa podpisuje 
również rodzic lub opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki projektu. 

10. Osoba zakwalifikowana do projektu jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia 
potwierdzającego spełnienie obligatoryjnego kryterium rekrutacji, o którym mowa w § 3 
ust. 3  

11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
zachowania dystansu społecznego, a także przepisów przeciwpożarowych, 
porządkowych oraz przepisów bezpieczeństwa. 

12. Uczestnik po wejściu do obiektu, w którym odbywają się zajęcia powinien zdezynfekować 
ręce. 

13. Organizator może odwołać warsztaty z przyczyn niezależnych, na które Organizator 
projektu nie ma wpływu lub w przypadku ingerencji siły wyższej.   

 
 

 
§ 4 

 BEZPIECZEŃSTWO  
 

1. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie 
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w tym kontuzje doznane podczas 
warsztatów. 

2. Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego ponosi pełną 
odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub jakiekolwiek inne szkody 
spowodowane przez Uczestnika podczas warsztatów. 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za jego własność pozostawioną w miejscu, w którym 
odbywają się warsztaty.   

4. W miejscu, w którym odbywają się warsztaty może przebywać wyłącznie Uczestnik 
spełniający wymogi określone w § 3 ust. 9-10 Regulaminu. 
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5. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje 
się osobiście przyprowadzić i odebrać swoje dziecko do i z miejsca warsztatów lub 
wyraża zgodę na samodzielny przyjazd i powrót Uczestnika do domu. 

6. Organizator nie sprawuje opieki nad niepełnoletnim Uczestnikiem podczas trwania 
warsztatów. 

7. Na salę, w której odbywają się warsztaty można wejść tylko w zmienionym obuwiu 
sportowym. W przeciwnym wypadku Organizator może nie wyrazić zgody na udział 
Uczestnika w warsztatach.  

8. Uczestnik narażony jest na wysokie natężenie dźwięku. 
9. Uczestnik nie powinien mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 

warsztatach. 
10. Na rodzicach lub opiekunach prawnych Uczestnika spoczywa odpowiedzialność za udział 

Uczestnika w warsztatach w przypadku ciążących na nim przeciwwskazaniach 
zdrowotnych.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania warsztatów. 

12. Uczestnicy warsztatów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie 
warsztatów obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
innych osób obecnych na warsztatach, a w szczególności przestrzegać postanowień 
Regulaminu. 

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 
 

§ 5  
DANE OSOBOWE  

 
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Inicjatywy w 

zakresie usług społecznych realizowane przez NGO, RPKP.09.03.02-04-0001/21 w tym w 
szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań́ informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

2. Uczestnik przekazuje dane dobrowolnie, a odmowa podania danych osobowych 
uniemożliwia udział uczestnika w projekcie. 

3. Na potrzeby projektu przetwarzane są następujące dane Uczestników oraz/lub rodziców 
(opiekunów prawnych):  
3.1. imię i nazwisko; 
3.2.  numer telefonu kontaktowego;  
3.3. adres e-mail; 
3.4. dane adresowe; 
3.5. dane biograficzne podane przez Uczestnika; 
3.6. wizerunek Uczestnika. 

4.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik do umowy 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM. 
 

§ 6  
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

 
1. Organizator projektu zastrzega, że przebieg warsztatów (w tym wizerunki Uczestników) 

będą utrwalane w formie nagrania audiowizualnego w celach wskazanych poniżej. 
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2. Organizator projektu zastrzega, że wizerunek Uczestnika zarejestrowany podczas 
realizacji projektu może zostać opublikowany: np. na kanałach social media (m.in. 
Facebook, Instagram, TikTok, Linkedln), na stronie internetowej należącej do 
Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z imienia, pseudonimu, głosu, biografii, 
wypowiedzi oraz jego wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem projektu, 
utrwaleniem, produkcją, rozpowszechnianiem oraz promocją i reklamą działalności 
fundacji, a także wydarzeń organizowanych przez fundację. Dla realizacji ww. celów 
Organizator może również upoważnić do wykorzystania ww. danych Uczestnika inne 
podmioty współpracujące przy organizacji Wydarzenia. Z tytułu ww. działań Uczestnikowi 
nie przysługuje wynagrodzenie. 

4. Uczestnik (lub odpowiednio opiekun prawny) udziela Organizatorowi (z chwilą utrwalenia 
przez Organizatora) nieodpłatnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) do korzystania                                         
i rozporządzania, w całości lub w dowolnie wybranych częściach (fragmentach lub 
warstwach) elementach artystycznego wykonania Uczestnika, oraz innych przedmiotów 
praw pokrewnych przekazanych Organizatorowi w jakiejkolwiek formie (w tym jako 
nagranie, fotografia, materiał wideo, etc.), jak również wykorzystanych, stworzonych, 
pokazanych lub w inny sposób rozpowszechnionych przez Uczestnika oraz na 
jakimkolwiek etapie projektu, bez ograniczeń terytorialnych (na terenie całego świata) i 
czasowych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłaszania niniejszego 
Regulaminu, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:  
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera 

lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym zapisu 
magnetycznego, mechanicznego, drukarską, optycznego, elektronicznego lub 
innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie na 
wszelkich nośnikach przeznaczonych                    w szczególności do dokonywania 
za ich pomocą nadań telewizyjnych lub rozpowszechniania, o którym mowa w lit c 
poniżej, w tym nośnikach audio lub video lub podobnych, światłoczułych, 
magnetycznych, optycznych, w tym dyskach, kościach pamięci, nośnikach 
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;  

b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a powyżej, w 
tym wprowadzanie do obrotu, najem oraz użyczanie;  

c) wszelkie inne rozpowszechnianie w tym: wszelkie nadawanie lub reemitowanie, w tym 
za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, 
za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub 
multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym. tzw. Simulcasting lub 
webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartymlub 
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub 
formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, 
multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, oraz 
wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za 
pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, 
baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, (w szczególności 
udostępnianie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz 
jakichkolwiek serwisów internetowych, płatnych lub nieodpłatnych, w szczególności 
w portalach typu Youtube, video on demand, pay per view, dostępnych w systemie 
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej, jak również w 
ramach wszelkich portali społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter etc.), 
w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek 
technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w 
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serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub 
telekomunikacyjnych;  

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do 
baz danych;  

e) wszelkie, w tym publiczne, wyświetlanie, wystawianie, wykonanie lub odtwarzanie 
(m.in. w kinach, na telebimach, jak również za pomocą dowolnych urządzeń 
analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje 
przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, 
odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub 
komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.);  

f) merchandising oraz wykorzystanie w celach reklamowych i promocyjnych bez 
względu na sposób i medium reklamy oraz rodzaj i kategorię reklamowych 
przedmiotów lub usług;  

g) dokonywanie ingerencji w integralność utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego, w 
tym modyfikacji, zmian, skrótów, z zastrzeżeniem ustępu następnego. 

5. Licencja, o której mowa w ustępie poprzednim, obejmuje również:  
a) zezwolenie, z prawem udzielania dalszych zezwoleń, na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, w tym tłumaczeń, przeróbek, adaptacji, skrótów oraz upoważnienie 
do korzystania i rozporządzania, w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w ustępie poprzednim, z utworów zależnych;  

b) upoważnienie do łączenia każdego utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego lub ich 
dowolnie wybranych części (fragmentów lub warstw) lub każdego ich opracowania                            
z wszelkimi materiałami, w tym utworami i przedmiotami praw pokrewnych, oraz 
prawo rozporządzania i korzystania, w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w ustępie poprzednim, z każdego utworu lub przedmiotu prawa 
pokrewnego lub ich dowolnie wybranych części (fragmentów lub warstw) lub każdego 
ich opracowania w ramach wszelkich wytworów powstałych w wyniku takich 
połączeń;  

c) upoważnienie do wykonywania, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 
osobistych praw autorskich do każdego utworu oraz przedmiotu prawa pokrewnego. 

 
§ 7 

REKLAMACJE 
 

1. Wszelkie reklamacje związane z organizacją projektu Uczestnik powinien zgłosić do 
Fundacji We are for U odpowiednio na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym 
uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia danego 
wydarzenia.  

2. Reklamację można złożyć wysyłając stosowne pismo na adres korespondencyjny 
Organizatora projektu tj. ul. Płocka 131/35, 87-800 Włocławek z dopiskiem 
,,REKLAMACJA Z PASJĄ DLA WSZYSTKICH”. 

3. Reklamacje wysłane po upływie 14 dni od daty zakończenia danego wydarzenia nie będą 
rozpatrywane.  

 
§ 8 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową wobec Organizatora projektu za 
szkody materialne powstałe w wyniku jego działania. 
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2. Na terenie warsztatów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu 
oraz posiadania i zażywania środków odurzających. 

3. Organizator projektu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w warsztatach w 
przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych podczas procesu rekrutacji.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.  


