Regulamin Projektu EDUreformowalni
§1 Postanowienia ogólne
1. Projekt „EDUreformowalni” zwany dalej „Projektem” to ogólnopolska inicjatywa
organizowana przez Stowarzyszenie Youth Human Impact w ramach Akcji 3 programu
Erasmus+ wspierającej rozwój Polityki Młodzieżowej, angażująca młodzież w wieku 16-23
lat.
2. Projekt jest akcją obywatelską i edukacyjną mającą na celu:
-

zdobycie przez jego uczestników wiedzy dotyczącej obecnej reformy edukacji;
zaangażowanie młodzieży w sprawy państwa;
zachęcanie młodzieży do kształtowania w sobie postaw obywatelskich;
porównanie systemów edukacji stosowanych w Unii Europejskiej;
zapewnienie młodzieży możliwości nawiązania dialogu z decydentami w sprawie
reformy edukacji;
umożliwienie konfrontacji stanowisk reprezentowanych przez różne pokolenia;
zapoznanie młodzieży ze sztuką debaty.

3. Uczestnictwo młodzieży, która zakwalifikuje się do udziału w projekcie jest nieodpłatne.
§2 Zasady rekrutacji do projektu
1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się dwuosobowe zespoły, zwane dalej Zespołem do
dnia 28.03.2018 r.
2. W projekcie mogą brać udział uczniowie liceów, techników, szkół zawodowych, studenci,
członkowie organizacji pozarządowych oraz klubów młodzieżowych w wieku od 16 do 23
lat.
3. Zespół musi składać się z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół, członków
tej samej organizacji pozarządowej, członków tego samego klubu młodzieżowego.
4. W projekcie może brać udział dowolna liczba zespołów z tej samej szkoły,
organizacji pozarządowej, klubu młodzieżowego.
5. Zespół kandydujący do udziału w projekcie ma za zadanie wypełnić formularz
aplikacyjny, do którego link znajduje się pod adresem:
https://goo.gl/forms/XWhtvc30dEALxxJl1 oraz na naszej stronie internetowej:
www.youthhumanimpact.com. W formularzu należy opisać swoją motywację oraz pomysł
Zespołu dotyczący filmiku na temat edukacji. Może on przedstawiać historię polskiej

edukacji, pomysły na zmiany lub innowacje. Najbardziej kreatywne Zespoły wezmą udział w
projekcie.
6. Kandydaci zakwalifikowani do wzięcia udziału w projekcie zostaną poinformowani o tym
mailowo oraz zostanie im przesłany pakiet informacyjny dotyczący szczegółów projektu.
7. Udział w rekrutacji w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem
regulaminu projektu.
8. Zespół zobowiązuje się do samodzielnego zaplanowania i realizacji działań.
9. Komisja rekrutacyjna wybierze 20 najlepszych Zespołów, które zakwalifikują się do
udziału w projekcie.
10. Oficjalne wyniki rekrutacji do projektu zostaną ogłoszone 29.03.2018 r.
§3 Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Osoby zakwalifikowane do projektu nabywają status uczestnika projektu
„EDUreformowalni”.
2. Każda osoba zakwalifikowana do projektu zobowiązana jest do uczestnictwa w
jednym zjeździe warsztatowym, który odbędzie się 05 - 08.04.2018 r. w Warszawie, oraz w
Gali podsumowującej projekt, która będzie miała miejsce 24 - 27.05.2018 r. w Warszawie.
3. Po zakończeniu pierwszego etapu projektu jakim jest spotkanie warsztatowe, uczestnicy
będą w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę poprzez zorganizowanie w swoim
środowisku debaty dotyczącej systemu edukacji, angażująć do ich udziału rówieśników,
nauczycieli i władze miasta oraz będą nagrywać filmik, który został opisany przez nich w
formularzu rekrutacyjnym. Filmik ma mieć długość 2-3 minut i ma przedstawiać tematykę
edukacji.
4. Zrealizowanie debaty mają odbyć się między 08.04.2018 r. a 18.05.2018 r. Przez cały
okres organizacji debat uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z ekspertami, jeśli
potrzebowaliby porady lub wsparcia merytorycznego.
5. Nie istnieje możliwość wypisania się z wcześniej zaplanowanych warsztatów. Nie
pojawienie się na spotkaniach wymienionych w punkcie 2. grozi obciążeniem finansowym w
wysokości poniesionych przez organizatora kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie.
6. Wszyscy niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do posiadania zgody
rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w spotkaniach wymienionych w punkcie 2.

§4 Koszty
1. Koszty związane z udziałem uczestnika w wydarzeniu, takie jak koszty podróży,
zakwaterowania i wyżywienia w dniach wydarzenia pokrywają organizatorzy.
2. Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w wydarzeniu tylko i wyłącznie dwudziestu,
dwuosobowych zespołów (40 osób) zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Otrzymane
dofinansowanie nie przewiduje pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży
opiekuna zespołu, jeśli taki zostanie powołany.
3. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zakupu biletów
oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji
wydarzenia.
4. Koszty te zostaną uczestnikowi zwrócone na podstawie wypełnionego formularza zwrotu
kosztów podróży oraz dostarczenia oryginalnych biletów (jeśli na biletach nie widać ceny
należy załączyć rachunek lub fakturę wystawioną na pasażera).
5. Stowarzyszenie Youth Human Impact zwraca koszty podróży do 100 PLN za przyjazd na
dwa spotkanie, po zakończeniu spotkania i przekazaniu formularza zwrotu kosztów wraz z
oryginałami biletów (jeśli na biletach nie widać ceny należy załączyć rachunek lub fakturę
wystawioną na pasażera).
6. Bilety oraz formularz należy wysłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Youth Human Impact
ul. Łucka 15/207
00-842 Warszawa
7. Uczestnik jest zobowiązany do wyboru najtańszej opcji przejazdu (bilety II klasy
lub klasy ekonomicznej w środkach komunikacji publicznej, takich jak, pociąg, autobus,
etc.) umożliwiającej udział w wydarzeniu w podanych przez organizatora dniach i
godzinach.
8. Uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży i pobytu w miejscu
wydarzenia we własnym zakresie.
9. Koszty podróży zwracane są pod warunkiem uczestnictwa w całości wydarzenia.
10. Zwrotowi nie podlegają koszty przejazdu samochodem/taksówką oraz koszty
dodatkowych noclegów.

11. Nie zwracane są koszty podróży, które nie są bezpośrednio związane z dojazdem
na miejsce wydarzenia.
§5 Organizacja spotkań
1. Działania będą organizowane według harmonogramu zamieszczonego na stronie
http://youthhumanimpact.com/.
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą programową oraz
Harmonogramem załączonym na stronie, a także do śledzenia na bieżąco wszelkich
informacji organizacyjnych tam zamieszczonych.
3. Za bezpieczeństwo uczestników podczas realizacji Projektu będą
odpowiedzialni opiekunowie posiadający uprawnienia wychowawców wypoczynku
dzieci i młodzieży.
§6 Oświadczenie o prawach autorskich
1. Opublikowanie informacji o zrealizowanej debacie oraz nakręcenie i opublikowanie
filmiku nt. edukacji jest równoznaczne z udzieleniem Stowarzyszeniu Youth Human Impact
przez uczestników projektu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie
licencji na publikację wyników pracy na stronach internetowych oraz ekspozycje w
wystawach poprojektowych, powielanie zdjęć w materiałach promocyjnych i edukacyjnych
związanych z projektem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora
i współorganizatorów.
2. Wszystkie materiały oraz rezultaty zrealizowanych inicjatyw muszą być oznaczone logiem
programu Erasmus+ dostępnym na stronie: http://erasmusplus.org.pl/do-pobrania/.
3. Opublikowanie w Internecie wykonanego zadania oznacza jednocześnie, że nie będzie on
naruszał majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba/y
przekazująca/e wyniki zrealizowanych inicjatyw posiada/posiadają prawa autorskie do
publikowanych materiałów oraz uzyskała/y zgodę osób, których wizerunki utrwalono na
fotografiach oraz posiada/ją uprawnienia do wykorzystania tych wizerunków w zakresie
opisanym w punkcie 1.
4. Wzięcie udziału w projekcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika.
5. Organizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień
Regulaminu Projektu.

6. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą za pośrednictwem
strony internetowej oraz mailowo.

