
   
 

 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH  

miniHackNS - warsztaty z narzędzi partycypacji obywatelskiej 

 

Informacje o projekcie 

1. Organizatorem projektu jest Fundacja Ambasada Społeczności z siedzibą w Krakowie, zwana 

dalej “Organizatorem”.  

2. Projekt jest realizowany w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie. Jest finansowany 

przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Miasto Kraków 

oraz Powiat Oświęcimski. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie. 

3. Celem projektu jest przekazanie wiedzy Uczestnikom na temat Budżetu Obywatelskiego oraz 

Inicjatywy Lokalnej w formie zajęć online oraz konsultacji z ekspertami.  

4. Projekt składa się z 2 modułów: pierwszy dotyczący Budżetu Obywatelskiego oraz drugi 

dotyczący Inicjatywy Lokalnej. Udział w obu modułach jest dla uczestników obowiązkowy. W 

ramach modułów uczestnicy biorą udział w zajęciach online oraz konsultacjach.   

5. Projekt jest adresowany do osób w wieku 13-26lat z terenu Nowego Sącza i powiatu 

nowosądeckiego. 

6. Projekt odbywa się w formie online za pośrednictwem narzędzia wskazanego 

zakwalifikowanym Uczestnikom przez Organizatora. 

7. Informacje dotyczące programu projektu dostępne są na stronie internetowej Organizatora 

– www.ambasadaspolecznosci.org.pl/minihackns 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja na warsztaty, o których mowa w pkt. 5 ogłaszana jest na stronie internetowej: 

www.ambasadaspolecznosci.org.pl/minihackns, na profilu Facebookowym oraz Instagramie 

Organizatora. 

2. Maksymalna liczba uczestników wynosi 20 osób. 

3. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem formularza online w terminie ogłoszonym 

przez Organizatora na stronie internetowej o której mowa w pkt. 5. Ogłoszenie o rekrutacji 

zawiera termin składania zgłoszeń, program warsztatów, formularz zgłoszeniowy kandydata. 

Załącznikiem do ogłoszenia jest niniejszy Regulamin.  

4. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w projekcie po pozytywnym rozpatrzeniu 

przesłanego wniosku przez Organizatora za pośrednictwem formularza online.   

5. Ocena organizatorów opiera się wyłącznie w oparciu o przesłany formularz, a także 

terminowe przesłanie zgłoszenia. 

6. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną przez Organizatora 

najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

7. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa 

w warsztatach ze względu na brak miejsc, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na 

liście rezerwowej, są o tym informowane drogą mailową. W przypadku zwolnienia się 

miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane 

jest niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.  

 

http://www.ambasadaspolecznosci.org.pl/


   
 

 
 

Zasady uczestnictwa 

1. Zakwalifikowani Uczestnicy będą otrzymywać informację dot. przebiegu projektu poprzez 

pocztę elektroniczną. 

2. Terminy oraz czas trwania poszczególnych warsztatów zostanie udostępniony 

zakwalifikowanym Uczestnikom min. 5 dni przed rozpoczęciem warsztatu. 

3. Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach. W przypadku 

rezygnacji uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora min. 5 dni przed 

terminem warsztatów. 

4. Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty przysługuje imienny certyfikat. 

5. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia 

zmian w programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego 

przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 

uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

6. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wysłanie 

zgłoszenia za pomocą formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 


