
Regulamin programu mentoringowego Mentoring Olimpijski

zwany dalej „Regulaminem”, zamieszczony na stronie internetowej efrp.org.pl

§ 1
Informacje wstępne

1. Głównym organizatorem programu mentoringowego Mentoring Olimpijski (zwanego
dalej “MO”), jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387
NIP: 5213894656, z siedzibą Al. "Solidarności" 68/121, 00-240 Warszawa (zwana dalej
“Organizatorem”).

2. Realizacja MO jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach
Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych.

3. MO realizowane jest we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, KRS: 0000005496, NIP: 5213148350, z siedzibą Al. Niepodległości
162, 02 - 554 Warszawa.

4. Głównym celem organizacji MO jest wspieranie młodzieży wybitnie uzdolnionej w
poszerzaniu świadomości w zakresie praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i
możliwych dalszych ścieżek rozwoju kariery zawodowej.

§ 2
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:
a. organizacja MO zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
b. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających MO;
c. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu MO.

2. Organizator pokrywa koszty dojazdu osób biorących udział w MO (zwanymi dalej
"Uczestnikami") do miejsca odbywania się MO na zasadach określonych w komunikacie
udostępnionym na adresy mailowe Uczestników podane w formularzu rekrutacyjnym.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie na czas trwania
warsztatów organizowanych podczas wybranego zjazdu w ramach MO. Uczestnik może
zrezygnować z wykorzystania zakwaterowania i/lub wyżywienia jednak nie przysługuje
mu za to ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator ma prawo wykluczyć z dalszego udziału Uczestnika, który naruszy
postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3
Prawa i obowiązki uczestników

1. Osobami biorącymi udział w MO mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych w
Polsce, będący uczestnikami Olimpiady Przedsiębiorczości.

2. Uczestnictwo w MO jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika, który uprzednio potwierdził swoje

uczestnictwo w projekcie, zobowiązuje go do pokrycia całkowitych kosztów uczestnictwa
przypadających na jednego Uczestnika.

4. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może zwolnić Uczestnika z pokrycia kosztów
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związanych z nieobecnością.
5. Uczestnik zobowiązany jest do:

a. zapoznania się z Regulaminem MO i do jego przestrzegania;
b. przestrzegania wszelkich instrukcji Organizatorów;
c. podania podczas zgłoszenia do MO prawidłowych danych osobowych,

niezbędnych do udziału w MO oraz posiadania i okazania dokumentu
umożliwiającego ich potwierdzenie przez Organizatora;

d. prawidłowego adresu e-mail umożliwiającego kontakt z uczestnikiem;
e. potwierdzenia na przedłożonej przez Organizatora liście uczestnictwa w

wydarzeniu;
f. poinformowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach

zaobserwowanych podczas udziału w MO.

§ 4
Rekrutacja

1. Rekrutacja do MO odbywać się będzie poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na
stronie efrp.org.pl w dniach 31.10.2022 r. - 13.11.2022 r.

2. W trakcie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. klasa do której uczęszcza uczeń - preferencje do udziału w MO mają osoby

znajdujące się w starszych klasach, bliższe zakończenia edukacji
ponadpodstawowej, w tym przede wszystkim w czwartej klasie liceum
ogólnokształcącego oraz piątej klasie technikum;

b. sytuacja społeczno-ekonomiczna - preferencje do udziału w MO mają uczniowie
z mniejszych miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców;

c. wyniki osiągnięte w poprzednich edycjach Olimpiady Przedsiębiorczości -
preferencje do udziału w MO mają osoby z najwyższymi wynikami;

d. sytuacja rodzinna - preferencje do udziału w MO mają uczniowie z rodzin
wielodzietnych, rozumianych jako posiadające minimum troje dzieci;

e. pozytywna motywacja do udziału w MO - oceny motywacji dokonywać będzie
zespół organizacyjny projektu.

3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14.11.2022 r.
4. Warunkiem udziału w MO jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w

wydarzeniu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowym przez Organizatora w
związku z udziałem w MO. W przypadku Uczestników niepełnoletnich konieczne jest
dostarczenie zgody opiekuna prawnego.

5. Uczestnicy po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do MO są zobowiązani do
potwierdzenia udziału do 16.11.2022 r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania uczestnictwa w MO osobom spoza
pierwszych 60 miejsc rankingowych (“Lista rezerwowa”) w przypadku niewypełnienia
wszystkich miejsc w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

7. Osoby z listy rezerwowej mają szansę wziąć udział w projekcie w przypadku
niewypełnienia limitu Uczestników. Instrukcja zgłoszeniowa zostanie im przesłana przez
Organizatora na podany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail.

8. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.
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§ 5
Przebieg MO

1. MO składa się z dwóch części:
a. cyklu warsztatów merytorycznych i mentoringowych odbywających się na

terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
b. cyklu spotkań mentoringowych online za pośrednictwem popularnych platform

do wideokonferencji (m.in. Google Meets, Microsoft Teams, Zoom). Wybór
platformy zależy od indywidualnych preferencji mentorów.

§ 6
Cykl warsztatów merytorycznych i mentoringowych

1. Cykl warsztatów merytorycznych i mentoringowych odbędzie się w dniach
26-27.11.2022 r. i 03-04.12.2022 r.

2. W trakcie warsztatów Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie trzydziestoosobowe grupy.
Organizator przy podziale postara się uwzględnić preferencje Uczestników zgłoszone w
formularzu rekrutacyjnym.

3. Każdy z Uczestników może wziąć udział wyłącznie w jednym ze zjazdów warsztatowych
w zależności od grupy, do której został przydzielony.

4. Warsztaty odbędą się stacjonarnie w przestrzeni udostępnionej przez Szkołę Główną
Handlową w Warszawie.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania warsztatów stacjonarnie ze względu na
sytuację epidemiologiczną Organizator zapewni realizację warsztatów w formule zdalnej.

§ 7
Cykl spotkań mentoringowych online

1. Cykl spotkań mentoringowych online odbędzie się w dniach 05.12.22 r. - 31.12.22 r.
2. Uczestnicy zostaną podzieleni na 10 sześcioosobowych grup, a następnie przydzieleni do

mentorów na podstawie zadeklarowanych w formularzu preferencji, który zostanie
udostępniony Uczestnikom przed rozpoczęciem cyklu spotkań.

3. Spotkania mentoringowe odbędą się w formule zdalnej za pośrednictwem popularnych
platform do wideokonferencji (m.in. Google Meets, Microsoft Teams, Zoom). Wybór
platformy zależy od indywidualnych preferencji mentorów.

§ 8
Przepisy szczegółowe

1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zorganizować MO w miejscach łatwo
dostępnych w celu zapewnienia Uczestnikom z niepełnosprawnościami porównywalnych
warunków uczestnictwa w MO.

2. Do udziału w MO mogą przystąpić tylko osoby, które podczas warsztatów w Warszawie
będą mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty,
paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów MO w
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przypadku wystąpienia nadzwyczajnych bądź nieprzewidzianych okoliczności.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zmian przebiegu MO zostaną podane do wiadomości

Uczestnika z należytym wyprzedzeniem.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

1. Każdy Uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w MO, potwierdza zapoznanie się z
treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Warunkiem przystąpienia do MO jest wyrażenie zgody przez Uczestnika (w przypadku
uczestników pełnoletnich) lub przez opiekuna prawnego Uczestnika (w przypadku
uczniów niepełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez
Organizatora oraz partnerów MO.

3. Przystępując do MO Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach MO jest

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387 NIP:
5213894656, z siedzibą przy Al. "Solidarności" 68/121, 00-240 Warszawa;

b. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i
dokumentowania MO oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie
zgody udzielonej przez uczestnika;

c. dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom współpracującym z
Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości podczas realizacji MO oraz
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Europejską Fundacją
Rozwoju Przedsiębiorczości przetwarzają dane osobowe, których
administratorem jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości;

d. dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wymienionym w §9 ust. 2c
zarówno w celu przeprowadzenia i dokumentowania MO, niezbędnej
sprawozdawczości, jak i dla celów promocyjnych i marketingowych podmiotów
współpracujących z Organizatorem;

e. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w MO;

f. ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia;
g. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody;

h. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony
danych osobowych w Polsce;

i. przystąpienie przez uczestnika do MO jest równoznaczne z nieodpłatnym
wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach o charakterze
informacyjnym lub promocyjnym i rozpowszechnianie go w tym celu w mediach
w tym na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg
MO).

4



§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z MO, których nie uda się rozwiązać za pomocą
porozumienia stron, rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.

2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej
efrp.org.pl, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie
wpływała na równość szans Uczestników.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w państwie będącym siedzibą Organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej efrp.org.pl.
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