Regulamin uczestnictwa
w projekcie Akcelerator Kultury NH17
§1
Organizatorzy projektu
1.1. Projekt „Akcelerator Kultury NH17” trwa w okresie 01.05.2017 r. - 31.12.2017r.
Celem Projektu jest wyłonienie i wsparcie rozwoju młodych liderów społecznych Nowej Huty.
1.2. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty w partnerstwie z Ośrodkiem
Kultury Kraków-Nowa Huta.
1.3. Projekt „Akcelerator Kultury NH17” jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
§2
Przyjmowanie zgłoszeń i rekrutacja kandydatów
2.1. Uczestnikami Projektu mogą zostać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci,
zamieszkujący i/lub uczący się na terenie Dzielnic Nowohuckich: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI
Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie oraz XVIII Nowa Huta.
2.2. Warunkiem udziału osób w wieku poniżej 18 lat jest złożenie wraz z formularzem zgłoszeniowym
zgody rodziców lub opiekunów prawnych (wzór w załączeniu).
2.3. Każda osoba zainteresowana udziałem w Projekcie 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 Projekcie. 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 mentoringowych,
b) przygotowania i wdrożenia projektu społecznego lub kulturalnego na terenie Nowej Huty
3.2. Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia warsztatów
3.3. Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić tylko w przypadkach niezależnych od
uczestnika, których nie dało się przewidzieć w chwili składania dokumentów aplikacyjnych: działania
siły wyższej, ważnych (losowych) przyczyn osobistych, przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających
dalsze uczestnictwo w projekcie.

§4
Zobowiązania realizatora
4.1. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z 24 godzin bezpłatnych warsztatów, w tym 20 godzin w
ramach wyjazdu szkoleniowego.
4.2. Realizator zapewnia pełne pokrycie kosztów uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym tj. dojazdu,
zakwaterowania i pełnego wyżywienia.
4.3. Realizator zapewnia opiekę w procesie przygotowania i realizacji projektu społecznego lub
kulturalnego przez mentora w formie spotkań indywidualnych i grupowych w wymiarze 10 godzin.
4.4. Realizator zapewnia środki na realizację projektu społecznego lub kulturalnego w wysokości do
1000 zł, według kosztorysu uzgodnionego i zaakceptowanego przez koordynatora Projektu.
4.5. Realizator dołoży wszelkich starań aby terminy i godziny warsztatów nie ulegały zmianom.
Wyjątkiem mogą być sytuacje związane z działaniem siły wyższej.
4.6. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

§5
Postanowienia końcowe
8.1. W trakcie wyjazdu szkoleniowego obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych i innych substacji psychoaktywnych.
8.2.Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdów na spotkania mentorskie.
8.3. Regulamin jest dostępny w biurze projektu (os. Centum A 6a, Kraków) oraz na stronie
internetowej www.przyjacielenowejhuty.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.

