
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MŁODZIEŻ {DLA} MIASTA 

 

1. Organizatorem projektu „Młodzież {dla} Miasta – VI edycja” jest Estrada Rzeszowska,  

ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, tel. 17 853 80 04, za pośrednictwem Rzeszowskiego 

Inkubatora Kultury, www.inkubatorkultury.eu, kontakt@inkubatorkultury.eu. 

2. Projekt realizowany jest w terminie od 11.09.2018 do 30.04.2018. 

3. Celem projektu jest umożliwienie realizacji przez młodzież podkarpackich szkół średnich 

swoich pierwszych projektów edukacyjno–kulturalnych, a także aktywizacja uczestników do 

zaangażowania w działalność kulturalną, poprzez przygotowanie jej do realizacji swoich 

pierwszych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. 

4. Organizator wyznaczy koordynatora projektu i uczyni odpowiedzialnym za prawidłowy jego 

przebieg, a także nada moc podejmowania decyzji w kwestiach realizacji założeń 

projektowych.  

5. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

6. Szkoły, które chcą wziąć udział w projekcie zobowiązane są do: 

a. Wysłania zgłoszenia wg wzoru znajdującego się w Załączniku nr 1, w terminie do 30 

września 2018; mailem lub pocztą. 

b. Wyznaczenia opiekuna grupy projektowej, który będzie sprawować opiekę 

merytoryczną nad grupą, a także będzie kontaktować się z koordynatorem projektu po 

stronie Estrady Rzeszowskiej. 

c. Przestrzegania ustalonego w porozumieniu harmonogramu działań, ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązkowych szkoleń kompetencyjnych dla grup projektowych. 

7. Poprzez grupę projektową rozumie się zgłoszoną przez szkołę grupę uczniów, którzy 

uczestniczą w projekcie od wyznaczonego początku do jego zakończenia, a także wzięły udział 

we wszystkich przewidzianych projektem szkoleniach i są zaangażowani w realizację projektu. 

8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 grupy projektowe. 

9. Jedna grupa projektowa może liczyć maksymalnie 10 osób. 

a. Organizator projektu może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby uczestników w grupie 

projektowej, pod warunkiem, że zwiększenie liczebności jest uzasadnione założeniami 

realizowanego przedsięwzięcia. 

10. Każda z grup projektowych otrzyma wsparcie mentora, który będzie odpowiedzialny za nadzór 

nad prawidłowym przebiegiem działań grupy projektowej, służyć będzie radą i 

doświadczeniem. 

a. Jeden mentor może sprawować opiekę nad kilkoma grupami projektowymi. 

http://www.inkubatorkultury.eu/
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b. Do komunikacji grupy projektowe używać będą wyznaczonego przez mentora kanału 

komunikacyjnego za pośrednictwem portalu społecznościowego lub innego 

ogólnodostępnego forum. 

11. Wszelkie kontakty zewnętrzne (w tym dokumenty, zapytania i umowy) dotyczące projektów 

realizowanych przez grupy projektowe nie mogą być realizowane bez pisemnej akceptacji 

koordynatora projektu. Złamanie tej zasady skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z 

dalszego uczestnictwa w projekcie.  

12. Udział w projekcie jest nieodpłatny. 

13. Szkoły uczestniczące w projekcie zobowiązane są do stałej współpracy z organizatorem 

projektu, w szczególności poprzez udzielenie wsparcia logistycznego (udostępnienie sali na 

spotkanie i późniejszą realizację projektu). 

14. Organizator projektu zobowiązuje się do wyposażenia grup projektowych w materiały 

papiernicze niezbędne do prowadzenia warsztatów, późniejszych wydarzeń oraz możliwość 

drukowania swoich materiałów promocyjnych w formatach do rozmiaru A3.  

15. Wszystkie projekty graficzne dotyczące promocji inicjatyw podejmowanych przez grupy 

projektowe musi zostać zaakceptowany przez koordynatora projektu, a także powinien 

zawierać logotypy: Estrady Rzeszowskiej, Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, Kultura w 

Rzeszowie oraz zapis: „Działanie jest integralną częścią projektu Młodzież {dla} Miasta 

realizowanego przez Estradę Rzeszowską”. 

16. Organizator przeznacza pulę środków finansowych na budżety indywidualne do wysokości nie 

przekraczającej 300,00 zł brutto dla każdej z grup projektowych.  

a. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel stanowi wielokrotność kwoty budżetu 

indywidualnego i jest uzależniona od liczby grup projektowych.  

b. Plan wydatkowania tej kwoty musi zostać zaakceptowany przez koordynatora 

projektu.  

c. Kwota zostanie rozliczona na podstawie prawidłowo wystawionych faktur i 

dostarczonych w  terminie do 14 dni od momentu wydatkowania. 

d. Wszystkie faktury winny być oznaczone po stronie nabywcy danymi Estrada 

Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, NIP 8130269058  

17. Grupy projektowe mogą finansować działania realizowane w ramach projektu ze środków 

pochodzących od sponsorów lub zorganizowanych zbiórek (np. crowdfunding), jednakże 

wszystkie działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych 

muszą uzyskać akceptację koordynatora projektu. 



18. Wstęp na wydarzenia organizowane przez grupy projektowe uczestniczące w projekcie NIE 

MOŻE BYĆ BILETOWANY, ani nie mogą być pobierane żadne inne opłaty od odbiorców 

projektu. Złamanie tej zasady skutkuje wykluczeniem grupy z projektu. 

19. Obowiązkiem grupy projektowej zaangażowanej w realizację projektu Młodzież {dla} Miasta 

jest: 

a. Udział w szkoleniach kompetencyjnych organizowanych przez Organizatora, 

b. Przestrzeganie harmonogramu działań projektowych, 

c. Stworzenie własnego projektu, jego realizację, promocję, pozyskanie środków ze 

źródeł zewnętrznych (w tym sponsorów) na jego realizację, a także prawidłowe 

rozliczenie powierzonego budżetu w siedzibie organizatora.  

20. Działania realizowane przez grupy projektowe nie mogą naruszać dóbr osób trzecich, ze 

szczególnym uwzględnieniem praw autorskich. 

21. Uczestnicy projektu, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (dalej: „RODO”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji i w trakcie przebiegu projektu Młodzież 

{dla} Miasta.  

22. Organizator projektu, stosownie do treści art. 13 ust.1 RODO, podaje następującą informację: 

a. Administratorem danych przetwarzanych w trakcie realizacji projektu (a także po jego 

zakończeniu) jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-

025 Rzeszów.  

b. Dane kontaktowe administratora danych: Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie 

ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów. 

23. Przekazane nam dane zostaną wykorzystane do: 

a. zawarcia i wykonania porozumienia – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, 

b. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami - podstawą prawą przetwarzania 

danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego  – art. 6 ust. 1 

lit. f RODO. 

24. Podanie danych Uczestnika Projektu zamieszczonych w dokumentacji związanej z realizacją 

projektu jest wymogiem ustawowym lub umownym, oraz warunkiem zawarcia porozumienia 

o współpracy między Szkołą a Organizatorem.  

25. Organizator będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania niniejszej edycji 

Projektu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 



26. Uczestnikom Projektu przysługuje prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora,  

b. sprostowania (poprawiania) danych, 

c. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez 

Zleceniobiorcę lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.  

27. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów 

prawa. To, z którego uprawnienia Uczestnik Projektu może skorzystać, zależeć będzie np. od 

podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Z tych praw Uczestnik Projektu może 

skorzystać składając pisemny  wniosek. 

28. Jeśli Uczestnik projektu uzna, że Organizator przetwarza dane jego niezgodnie z prawem, może 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

29. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu, a jego naruszenie może skutkować wykluczeniem z projektu Młodzież 

{dla} Miasta. W przypadku rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu organizator 

zastrzega możliwość obciążenia szkoły, z której pochodzi dana grupa projektowa, kosztami 

poniesionymi w związku z realizacją zadania. 

30. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu i dobrach intelektualnych osób trzecich 

ponosi szkoła, z której pochodzi grupa projektowa dopuszczająca się szkodliwych działań. 

31. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu i ostateczną instancję odwoławczą 

stanowi Dyrektor Estrady Rzeszowskiej.  


