
 

Projekt dofinansowany ze środków:                                 Strona 1 z 7 

 

Regulamin II edycji Akademii Wolontariatu Lokalnego 
 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akademii Wolontariatu Lokalnego, zwanego dalej Akademią, 

jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, zwana dalej Organizatorem lub 
Fundacją, z siedzibą ul. J. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek. 

2. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 
3. Druga edycja Akademii realizowana jest w roku 2019.  
4. Obszarem realizacji Akademii jest południowa Wielkopolska, ze szczególnym 

uwzględnieniem Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego i Miasta Kalisza.  
 
Cele projektu 

5. Głównym celem projektu jest przeszkolenie grupy co najmniej 20 osób (dzieci 
i młodzieży) z terenu Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w zakresie 
podstawowej wiedzy o wolontariacie. 

6. Cele szczegółowe: 
a. Promowanie postaw społecznych zwłaszcza wśród młodego pokolenia,  

w tym roli lidera, wolontariuszy w  życiu społecznym wspólnot lokalnych. 
b. Prezentacja wolontariatu jako alternatywnej formy organizacji wolnego 
czasu dla ludzi w różnym wieku oraz integracja grup rówieśniczych  

i międzypokoleniowych. 
c. Upowszechnienie idei wolontariatu (jako formy pomocy drugiemu 
człowiekowi) wśród mieszkańców południowej Wielkopolski, zwłaszcza 

młodych ludzi.  
d. Promowanie organizacji społecznych działających na obszarze Wielkopolski 
jako kontynuatorów wielkopolskiej pracy organicznej i promowanie działalności 

w różnych akcjach społecznych wśród młodych ludzi. 
e. Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu 
historii, tradycji, zwłaszcza związanych z Wielkopolską. 

 
Uczestnicy projektu 

7. Uczestnikami Akademii mogą być osoby w wieku od 13 do 25 lat,  którzy są 

uczniami szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich lub 
studentami uczelni wyższych, mieszkającymi lub uczącymi się na terenie 

południowej Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kalisza  
i Powiatu Kaliskiego, zwani dalej „Uczestnikami”. Pierwszeństwo mają osoby, 
które nie brały udział w pierwszej edycji Akademii. 

8. Udział w Akademii jest bezpłatny i dobrowolny. 
9. Zadanie zgłoszeniowe polega na odpowiedzi na pytanie „Jak mogę 

być wolontariuszem XXI wieku?” oraz przedstawieniu jej dowolną 

metodą (np. praca literacka, plastyczna, graficzna, film, infografika 
itd.). Głównym kryterium wyboru będzie kreatywność w realizacji zadania.  
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W wyjątkowych sytuacjach, Fundacja może odstąpić od konieczności składania 
zadania zgłoszeniowego. 

10.  Zgłoszenia do udziału w Akademii dokonuje osobiście uczestnik, jego rodzic 
bądź upoważniona osoba reprezentująca szkołę/uczelnię lub inny podmiot  
(np. dom kultury, świetlicę) na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Dopuszczalne są prace zespołowe 
(maks. 3 osobowe). 

11. Zgłoszenie Uczestnika należy złożyć do 17 kwietnia 2019 r. mailowo 
(fundacja@inicjatywa.opatowek.pl), za pośrednictwem poczty albo osobiście  
w siedzibie Fundacji (liczy się data wpływu).  

 
Przebieg projektu 
 

Rekrutacja i wybór uczestników 
12. Rekrutacja uczestników Akademii odbywa się na podstawie zgłoszenia,  

o którym mowa w pkt. 9-11 Regulaminu. 

13. Ze zgłoszeń – dokonanych zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu – 
komisja projektowa wyznaczona przez Organizatora, zwana dalej komisją, 
wybierze najciekawsze, których autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału  

w dalszej fazie Akademii. 
14.  Decyzja komisji jest ostateczna i Uczestnikom nie przysługują żadne środki 

odwoławcze. 

 
Warsztaty 

15. Zakwalifikowani Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach, 
które odbędą się terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 
Orientacyjny termin: maj 2019 r. 

16. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu warsztatów, o czym niezwłocznie 
poinformuje Uczestników. Przy dużej liczbie zgłoszeń z danej placówki, istnieje 
możliwość uzgodnienia warsztatów w dogodnym terminie na terenie tej 

placówki. 
17.  W trakcie warsztatów Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat 

wolontariatu oraz poznają podstawy realizacji akcji społecznych. 

18. Warsztaty poprowadzą doświadczeni eksperci w dziedzinie wolontariatu, 
organizacji pozarządowych i działań społecznych. 

 

Akcje społeczne 
19. Na koniec warsztatów Uczestnicy rozpoczną przygotowania własnej akcji 

społecznych – czyli działań, które uczestnicy mogą podjąć lokalnie przy udziale 

innych osób (rówieśników, rodziców, nauczycieli, itd.). 
20. Projekt akcji społecznej powinien mieć wpływ na najbliższe otoczenie (np. 

gminę, osiedle, ulicę, miejscowość) oraz być realizowane w jednej z dziedzin 

takich jak kultura, sport, edukacja, ekologia, integracja mieszkańców, historia, 

mailto:fundacja@inicjatywa.opatowek.pl
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dobroczynność, pomoc osobom niesamodzielnym (np. niepełnosprawnym, 
starszym), itp.  

21. Wzór opisu akcji społecznej zostanie przekazany uczestnikom na szkoleniach. 
22. Wraz z planowanymi działaniami należy zaplanować budżet projektu akcji 

społecznej, który maksymalnie może wynosić 500 zł. 

23. Projekt akcji społecznej może być przygotowany jednoosobowo lub w grupach 
(maks. 5-osobowych). 

24. Projekt akcji społecznej jest konsultowany z wyznaczonym Animatorem  
z ramienia Organizatora. 

25.  Każdy z uczestników do 31 maja 2019 r. dostarcza mailowo na adres 

fundacja@inicjatywa.opatowek.pl projekt akcji społecznej. 
26. Komisja najpóźniej do 5 czerwca 2019 r. wybiera najciekawsze projekty akcji 

społecznych i przyznaje im dofinansowanie w wysokości do 500 zł. 

27. Wybrane przez komisje akcje społeczne są realizowane od 5 czerwca do  
15 września 2019 r. 

28. Wydatki przewidziane w budżecie akcji są wydatkowane przez Organizatora, 

zgodnie z ustaleniami między autorem/autorami projektu a Animatorem. 
 
Podsumowanie 

29. Wszyscy Uczestnicy, którzy uczestniczyli w pełnym zakresie w projekcie, tj.  
w  warsztatach oraz złożyli projektu akcji społecznej, otrzymają pamiątkowe 
certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności w zakresie działalności 

wolontariusza oraz działań społecznych oraz miano Absolwenta Akademii 
Wolontariatu Lokalnego. 

30. Dodatkową nagrodą dla Absolwentów Akademii będzie udział w wycieczce 
połączonej z wizytą w organizacji społecznej współpracującej  
z wolontariuszami. 

31. Szczegóły związane z wręczeniem certyfikatów oraz wycieczką zostaną 
przekazane Uczestnikom w późniejszym terminie. 

32.  Szczegółowy przebieg Akademii w czasie określa harmonogram projektu, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
33.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu projektu oraz 

poszczególnych etapów, o których niezwłocznie informuje Uczestników 

 
Postanowienia końcowe 
34.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie trwania Akademii bez podawania przyczyny. 
35. Przesłanie zgłoszenia do Akademii jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu.  

36.  W sprawach nieujętych Regulaminem decydujący głos ma Organizator. 
37.  Kontakt z Organizatorem: Klaudia Napierała – koordynator projektu Mail: 

fundacja@inicjatywa.opatowek.pl; Tel.: 794 358 218 

www.facebook.com/InicjatywaDlaOpatowka; www.inicjatywa.opatowek.pl  

mailto:fundacja@inicjatywa.opatowek.pl
mailto:fundacja@inicjatywa.opatowek.pl
http://www.facebook.com/InicjatywaDlaOpatowka
http://www.inicjatywa.opatowek.pl/
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Załącznik nr 1 
Formularz zgłoszeniowy  

 
 

……………………………………………. 

      miejscowość i data 
 

Zgłoszenie Uczestnika do udziału w projekcie „Akademia Wolontariatu 
Lokalnego”, organizowanym przez Fundację „Inicjatywa dla Opatówka”,  

 

 

Imię i nazwisko 

Uczestnika: 

 

 
 

Adres szkoły lub 

instytucji 
zgłaszającej: 
 

 

 
 

Imię i nazwisko 
rodzica / opiekuna / 
nauczyciela 

 

Telefon kontaktowy:  
 

Adres mailowy:  
 

Załącznik: praca zgłoszeniowa w formie [***]. 

 
Niniejszym informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz akceptuję jego 

postanowienia. 
 
 

      ……….….……………………………. 
(podpis uczestnika) 

 

 
……….….……………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego  
w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
(dot. wyłącznie osób pełnoletnich) 

 
Na podstawie przepisów 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), 
informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą ul. 
Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek, zwana dalej „Administratorem”.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celach organizacji warsztatów oraz innych wydarzeń 
towarzyszących realizacji projektu „Akademia Wolontariatu Lokalnego” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i f) 
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): tj. zgody oraz realizacji 
prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.  
3. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji warsztatów do zakończenia warsztatów lub do momentu 
cofnięcia zgody.  
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia 
danych.  
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  
8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 
wykorzystywane do profilowania.  
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości uczestnictwa 
w warsztatach. 

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku 

Na podstawie przepisów 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji projektu 
„Akademia Wolontariatu Lokalnego”, którego organizatorem jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą 
ul. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek.  

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na 
ich przetwarzanie w każdym czasie.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalenie oraz na wykorzystanie mojego wizerunku przez 
organizatora warsztatów. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym: rozpowszechnianie 
wizerunku w Internecie, na wszelkich nośnikach, w tym na DVD, tworzenia filmów i rozpowszechnianie ich w 
całości lub ich fragmentów w celach reklamowych i promocyjnych. Zgoda obejmuje ponadto wykorzystanie 
wizerunku w celach promocji warsztatów lub organizatora, w szczególności na plakatach, ulotkach, w relacjach i 
spotach telewizyjnych, poprzez zamieszczenie jej w publikacjach w gazetach i czasopismach. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpis) 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
(dot. wyłącznie osób niepełnoletnich) 

 
Na podstawie przepisów 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych małoletniego jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą ul. 
Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek, zwana dalej „Administratorem”.  

2. Dane osobowe małoletniego przetwarzane w celach organizacji warsztatów oraz innych wydarzeń 
towarzyszących realizacji projektu „Akademia Wolontariatu Lokalnego” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i 
f) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych): tj. zgody oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.  

3. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji warsztatów do zakończenia warsztatów lub do 
momentu cofnięcia zgody.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych małoletniego, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także 
prawo przenoszenia danych.  

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Informujemy, że dane osobowe małoletniego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

8. Informujemy, że dane małoletniego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
nie będą wykorzystywane do profilowania.  

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości uczestnictwa 
w warsztatach. 

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku 
 Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego [***] na podstawie przepisów 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
[***] na potrzeby organizacji warsztatów oraz innych wydarzeń towarzyszących realizacji projektu „Akademia 
Wolontariatu Lokalnego” których organizatorem jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą ul. 
Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że 
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich 
poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.  
 Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalenie oraz na wykorzystanie wizerunku małoletniego [***] 
przez organizatora warsztatów. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym: rozpowszechnianie 
wizerunku w Internecie, na wszelkich nośnikach, w tym na DVD, tworzenia filmów i rozpowszechnianie ich w 
całości lub ich fragmentów w celach reklamowych i promocyjnych. Zgoda obejmuje ponadto wykorzystanie 
wizerunku w celach promocji warsztatów lub organizatora, w szczególności na plakatach, ulotkach, w relacjach i 
spotach telewizyjnych, popr\zez zamieszczenie jej w publikacjach w gazetach i czasopismach. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 

……………………………………………………….. 

(podpis)  
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Załącznik nr 2 
Harmonogram działań 

 

Harmonogram działań  

w ramach II edycji Akademii Wolontariatu Lokalnego 2019 
 
Do 17 kwietnia 2019 – rekrutacja uczestników 

 
Do 30 kwietnia 2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji 
 

Maj 2019 – zajęcia warsztatowe dla uczestników 
 
Do 31 maja 2019 – termin złożenia projektów akcji społecznych uczestników 

 
Do 5 czerwca 2019 – ogłoszenie wyników oceny projektów akcji społecznych  
i rekomendacja najlepszych projektów do realizacji przez uczestników 

 
Od 5 czerwca do 15 września 2019 – realizacja akcji społecznych 

 
Październik 2019 – podsumowanie Akademii – wręczenie certyfikatów oraz wyjazd 
studyjny (wycieczka) do jednej z organizacji społecznych dla uczestników 

 


