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Regulamin Projektu  
„Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku” 

 
I. Informacje ogólne o projekcie 
1) Projekt „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku” jest finansowany przez 

Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach programu Nowe Fio, Priorytet 3 Organizacje Obywatelskie w życiu społecznym.  

2) Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację WiseEuropa z Warszawy i Miasto 
Radomsko. 

3) Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku to projekt skierowany do młodzieży 
w przedziale wiekowym 13 - 19 lat, uczęszczającej do szkół na terenie miasta Radomska. 

4) Istotą projektu jest rozwinięcie wśród młodzieży wiedzy na temat globalnych wyzwań 
klimatycznych oraz danie im możliwości podjęcia konkretnych działań w swoim 
najbliższym otoczeniu, w celu przygotowania Radomska na nadchodzące zmiany. 

5) Projekt opiera się na opiera się na cyklu szkoleniowym (3 dni szkoleniowe) i debatach 
publicznych, stworzeniu rekomendacji oraz powołaniu Sekcji Klimatycznej w Młodzieżowej 
Radzie Miasta. Działania te mają na celu zwiększenie zaangażowania młodych w życie 
miasta. 

 
II. Rekrutacja 
1) O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które: mają ukończone 13 lat, a nie 

przekroczyły 19 roku życia i  uczęszczają do szkół na terenie miasta Radomska .  
2) W procesie rekrutacji wybrane zostaną osoby, które w największym stopniu spełniają 

kryteria opisane poniżej:   
a) mają dokonania w obszarze swojej działalności społecznej (0-7 pkt),  
b) angażują innych do działania (0-7 pkt), 
c) mają pomysł, wizję zmiany w obszarze adaptacji do zmian, którą chce przeprowadzić 

w mieście (0-5 pkt). 
3) Zgłoszenie do projektu odbywa się na formularzu załączonym pod linkiem https://wise-

europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/ 
4) Jako załącznik można przedstawić oświadczenie organizacji, którą reprezentuje dana 

osoba lub inne materiały dokumentujące spełnienie  ww. kryteriów. 
5) Zgłoszenia należy składać do 10.10.2021 r. Po tym terminie możliwość składania zgłoszeń 

zostanie zablokowana.  
6) Do zgłoszenia należy wypełnić zgodę na przetwarzanie danych /zgodę wizerunkową  

odpowiednio dla osoby pełnoletniej lub niepełnoletniej (wówczas wypełnia rodzic/ 
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opiekun prawny) dotyczącą udziału w rekrutacji  oraz udziału w projekcie. Brak zgody 
uniemożliwia udział w rekrutacji i w projekcie.  

7) Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz projekt umowy w wersji elektronicznej 
są dostępne na stronie internetowej https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-

klimatu-w-radomsku/ oraz na stronie Miasta Radomska https://www.radomsko.pl/ 
 

III. Wybór uczestników projektu 
1) Oceny zgłoszeń i wyboru uczestników i uczestniczek dokona Komisja Konkursowa 

powołana przez kierownika projektu i złożona z kierownik a projektu oraz dwóch 

przedstawicieli Fundacji WiseEuropa oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez Urząd 

Miasta Radomska.  

2) Komisja konkursowa, spośród zgłoszonych osób, dokona wyboru 22 osób zgodnie 

z kryteriami z Rozdziału 2, pkt. 2 (Rekrutacja). 

3) W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w Akademii 

kobiet, mężczyzn i osób nieokreślonych, oraz osób ze specjalnymi potrzebami 

funkcjonalnymi.  

4) Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie od 27.09.2021 do 14.10.2021 r.  

w następujących etapach:  

a) przyjmowanie zgłoszeń do dnia 10.10.2021 r.;  

b) weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku braków formalnych Komisja 

Rekrutacyjna może poprosić o uzupełnienie brakujących dokumentów;  

c) weryfikacja kryteriów merytorycznych;  

d) ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób oraz listy osób rezerwowych. O wynikach 

rekrutacji wszystkie osoby (przyjęte i nieprzyjęte) zostaną poinformowane także drogą 

mailową. 

5) W przypadku dużej liczby zgłoszeń lub dużej rozbieżności w ocenie Komisja może 

zdecydować o rozszerzeniu rekrutacji o etap rozmowy kwalifikacyjne. Komisja 

Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy telefoniczne lub on-line z wybranymi osobami. 

6) W przypadku, gdy kilka osób spełnia te same kryteria wyboru decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

7) Dla osób, które spełniły wymogi uczestnictwa w Programie, a nie zostały wybrane 

z powodu braku miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowa. Lista rezerwowa zostanie 

ogłoszona najpóźniej 14.10.2021 r. 

8) Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do Projektu, według kolejności miejsca na 

tej liście (uzyskanego w ocenie punktowej), w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy 

osób zakwalifikowanych do Akademii. Osoby z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do 

Projektu będą informowane mailowo lub telefonicznie.  

9) W sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie wykorzystana wystarczająca liczba miejsc 

w Akademii, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w terminach ustalonych 

przez Kierownika Projektu, podanych do wiadomości na stronie internetowej Projektu i na 

stronie internetowej Miasta Radomska.  

10)  Komisja nie zwraca dokumentów aplikacyjnych.  
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11) Z posiedzenia Komisji sporządzony będzie protokół a Komisja będzie działała na podstawie 

przyjętego przez siebie Regulaminu.  

12) Lista przyjętych osób projektu oraz lista rezerwowa zostaną opublikowana na stronie 

https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/ i na stronie 

Miasta Radomska https://www.radomsko.pl/ w terminie do 14.10.2021 r. 

13) Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

IV. Udział w projekcie i rezygnacja  
1) Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2) Osoby biorące udział w projekcie podpisują umowy udziału w projekcie, według wzoru 

załączonego do niniejszego Regulaminu. 
3) Osoby biorące udział w projekcie zobowiązują się do udziału w Akademii na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie i umowie uczestnictwa, w szczególności 
do uczestnictwa w minimum 80%  zajęć Akademii, tj. 24 godzinach szkoleniowych, 
z zastrzeżeniem pkt 4. 

4) Jeżeli przyczyną nieobecności uczestnika jest choroba, dopuszcza się opuszczenie 
maksymalnie jednego warsztatu. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczestnik jest objęty 
kwarantanną, a zajęcia są prowadzone stacjonarnie. 

5) W przypadku niemożności udziału w zajęciach, osoba uczestnicząca w projekcie 
zobowiązana jest powiadomić o tym niezwłocznie Fundację WiseEuropa, przesyłając 
informację mailową na adres: malk@wise-europa.eu i wskazując przyczynę nieobecności. 

6) Zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną w mieście Radomsko oraz wytycznymi 
rządowymi zajęcia w Projekcie będą odbywał się w całości stacjonarnie, w całości on-line, 
lub hybrydowo. 

7) Osoba biorąca udział w projekcie zobowiązuje się do:  
a) przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć Akademii,  
b) rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego udziału w zajęciach 

Akademii; 
c) przestrzegania Regulaminu Porządkowego sal/instytucji, w których będą się odbywać 

zajęcia; 
d) przestrzegania zasad porządkowych Akademii tj.:  

i) punktualności,  
ii) zakazu spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających 

lub substancji psychotropowych w trakcie zajęć oraz przychodzenia na zajęcia po 
ich użyciu,  

iii) unikania korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych 
podczas zajęć, jeśli koordynatorzy/prowadzący zajęcia nie przewidzieli inaczej;  

8) Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w okresie trwania projektu jest możliwa  
w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział 
uczestnika w projekcie.  

9) Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie powinno być złożone na piśmie, podpisane 
przez osobę biorącą udział w projekcie lub osobę biorącą udział w projekcie oraz Rodziców 
lub Opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich) i przekazane wraz 
z powodem rezygnacji mailowo na adres malk@wise-europa.eu i listownie na adres: 
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich; 
ul. Królewska 2/26; 00-065 Warszawa. 

https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
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10) Osoba biorąca udział w projekcie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Fundacji 
o zmianie danych personalnych i/lub adresu zamieszkania, adresu email, numeru telefonu 
oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na realizowany przez nią udział w Akademii. 

11) Organizatorzy Projektu mogą wykluczyć osobę z projektu w przypadku nieprzestrzegania 
postanowień zawartych w Regulaminie naboru i uczestnictwa, a także umowie 
uczestnictwa w projekcie.  

12) Wykluczenie z projektu może nastąpić w przypadku przedstawienia we wniosku 
nieprawdziwych danych i informacji, a także w przypadku złożenia przez wnioskodawcę 
oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

13) O wykluczeniu z projektu osobą biorąca udział w projekcie zostanie poinformowana 
na piśmie. Od decyzji przysługuje odwołanie, w przeciągu 14 dni od otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o wykluczeniu.  

14) W przypadku rezygnacji lub wykluczenia, osoba zobowiązuje się do zwrotu materiałów 
promocyjnych, które uzyskała w projekcie w stanie nienaruszonym. 

15) Za bezpieczeństwo osób biorących udział w projekcie w drodze na warsztaty lub inne 
zajęcia odbywające się w ramach Projektu odpowiedzialność ponoszą 
Rodzice/Opiekunowie prawni osoby 
 

V. Postanowienia ogólne 
1) Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie obowiązuje od dnia ogłoszenia. 
2) Fundacja WiseEuropa zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu naboru 

i uczestnictwa w projekcie, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie 
na stronie internetowej https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-

radomsku/ i na stronie Miasta Radomska https://www.radomsko.pl/  
3) Zmiany w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie obowiązują od dnia ogłoszenia. 
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