
Regulamin



rozwijanie możliwości współtworzenia demokracji przez młodzież
kształtowanie postaw obywatelskich - propagowanie wśród młodzieży działań
demokratycznych
wzrost świadomości młodzieży nad ich wpływem na kształtowanie się demokracji
ukazanie młodzieży ich wpływu na przebieg bieżących w spraw w państwie 
umożliwienie młodzieży spotkania i konfrontacji z decydentami z zakresu  polityki
młodzieżowej oraz europosłami 
wzrost wiedzy uczestników na temat funkcjonowania oraz wpływu Unii
Europejskiej oraz Europarlamentu na gospodarkę państwa
aktywne uczestnictwo młodzieży
umożliwienie uczestnikom projektu dialogu z decydentami w sprawach związanych
z dążeniami w rozwoju i adaptacji nowych technologii w edukacji
wypracowanie przewodnika w postaci publikacji po nowych technologiach
wykorzystywanych w procesie edukacji i rozwoju młodych ludzi
wypracowanie przez młodzież rekomendacji i zaleceń dla decydentów i osób
decyzyjnych w polityce młodzieżowej w zakresie innowacyjności i rozwoju edukacji
w krajach UE
umożliwienie dialogu między młodzieżą a decydentami w sprawie wyrównywania
dysproporcji w systemach edukacyjnych krajów UE, poprzez wykorzystanie i
wdrażania nowych technologii
wzrost wiedzy uczestników w zakresie prawa wykorzystywania nowych
technologii i internetu
wzrost wiedzy uczestników na temat zagrożeń ze strony nowych technologii oraz
metod zabezpieczania się przed nimi.

Regulamin Projektu Youth Digital Solutions
 

§1 Postanowienia ogólne

1. Projekt „Youth Digital Solutions” 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 18-27 lat. 

2. Projekt jest akcją obywatelską i edukacyjną mającą na celu: 

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 uczestnicy, zwani dalej Uczestnikami do
dnia 15 marca 2022 r.

2. W projekcie mogą brać udział osoby w wieku od 18 do 27 lat; uczniowie liceów,
techników, studenci, członkowie organizacji pozarządowych oraz klubów
młodzieżowych, młodzież pracująca oraz wszystkie osoby zainteresowane.

3. W projekcie może brać udział dowolna liczba Uczestników z tej samej szkoły,
organizacji pozarządowej, klubu młodzieżowego. 

5. Uczestnik kandydujący do udziału w projekcie ma za zadanie wypełnić formularz
aplikacyjny, do którego link znajduje się pod adresem:
https://forms.gle/SbVwzhfMTjNukg6B8  oraz na naszej stronie internetowej:
www.youthhumanimpact.com . W formularzu należy opisać swoją motywację oraz
dotychczasową działalność związaną z szeroko rozumianymi nowymi technologiami.
 
6. Uczestnik kandydujący do udziału w projekcie ma za zadanie, w formularzu
aplikacyjnym, opisać swoją motywację do udziału w projekcie oraz tematy jakie
chcieliby poruszyć z decydentami, politykami i posłami podczas debat organizowanych
na drugim zjeździe.

7. Kandydaci zakwalifikowani do wzięcia udziału w projekcie zostaną poinformowani o
tym mailowo oraz zostanie im przesłany pakiet informacyjny dotyczący szczegółów
projektu. 

8. Udział w rekrutacji w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu
projektu. 

9. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego zaplanowania i realizacji działań. 

10. Komisja rekrutacyjna wybierze najlepszych Uczestników, których zakwalifikuje do
udziału w projekcie: 15 marca 2022.

11. Oficjalne wyniki rekrutacji do projektu zostaną ogłoszone: 16 marca 2022.

https://forms.gle/SbVwzhfMTjNukg6B8
http://www.youthhumanimpact.com/


§3 Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Osoby zakwalifikowane do projektu nabywają status uczestnika projektu „Youth
Digital Solutions”. 

2. Każda osoba zakwalifikowana do projektu zobowiązana jest do uczestnictwa w
pierwszym zjeździe warsztatowym, który odbędzie się od 18.03 do 20.03.2022 r. w
Warszawie, oraz w drugim zjeździe, który będzie miał miejsce 25.03 do 27.03 2022 r. w
Warszawie. 

3. Nie istnieje możliwość zrezygnowania z wcześniej zaplanowanych warsztatów.
Niepojawienie się na spotkaniach wymienionych w punkcie 2. grozi obciążeniem
finansowym w wysokości poniesionych przez organizatora kosztów za
zakwaterowanie i wyżywienie. 

§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 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 180 euro za
przyjazd na jedno 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. Tadeusza Boya Żeleńskiego 4/27, 00-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
“Youth Digital Solutions”

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. 

http://youthhumanimpact.com/


§6 Oświadczenie o prawach autorskich

1. Udział w projekcie jest równoznaczny 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 po projektowych, 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 inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu
muszą być oznaczone logiem programu Erasmus+ dostępnym na stronie:
http://erasmusplus.org.pl/do-pobrania/. 

3. Opublikowanie w Internecie informacji o działaniach uczestników w ramach
projektu „Youth Digital Solutions” oznacza jednocześnie, że nie będzie on naruszał
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba/y
przekazująca/e wyniki zrealizowanych działań 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.

http://erasmusplus.org.pl/do-pobrania/

