
   

Wydarzenie „Wspólnie - spotkanie młodych działaczy i działaczek społecznych” realizowane jest z 
dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

  

 

 

 

Regulamin Wspólnie - spotkania dla młodych działaczy i działaczek społecznych 

 

1. Fundacja Stocznia (dalej Organizator) jest organizatorem wydarzenia “Wspólnie – spotkanie 

dla młodych działaczy i działaczek społecznych” (dalej Wydarzenie). 

2. Uczestnictwo we wszystkich elementach programu Wydarzenia jest obowiązkowe. 

Wydarzenie rozpoczyna się 1.10 2022 o godz. 10.30, a kończy 2 .10.2022 o godz.15.45. 

Dokładny program Wydarzenia dostępny jest na www.partycpacjaobywatelska.pl (tutaj). 

3. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie, które do końca trwania rekrutacji 

(21.09.2022, z możliwością przedłużenia tego terminu przez Organizatora) dostarczą na adres 

mailowy organizatora (abluj@stocznia.org.pl) zgodę na udział w wydarzeniu wyrażoną przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia uczestnika niepełnoletniego można 

pobrać na www.partycypacjaobywatelska.pl w sekcji dotyczącej Wydarzenia (podtytuł 

Zgłoszenia). 

4. Brak ww. zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej jest jednoznaczny z 

niemożnością uczestniczenia przez nią w Wydarzeniu. 

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika od chwili jego rejestracji 

na miejscu Wydarzenia w dniu 1.10.2022 do momentu zakończenia Wydarzenia w dniu 

2.10.2022. Organizator tym samym nie ponosi odpowiedzialności za okres podróży uczestnika 

na miejsce i z miejsca Wydarzenia. 

6. Uczestnicy niepełnoletni od chwili rejestracji na Wydarzeniu  w dniu 1.10.2022 do momentu 

zakończenia Wydarzenia w dniu 2.10.2022 pozostawać będą pod opieką osób dorosłych. 

Opiekunami mogą być albo osoby, które przyjadą wraz z uczestnikami niepełnoletnimi na 

wydarzenie i zostanie to zgłoszone na etapie rekrutacji na Wydarzenie przez  formularz 

zgłoszeniowy, albo będą to osoby zatrudnione w charakterze opiekunów przez Organizatora i 

posiadające do tego niezbędne uprawnienia wychowawcze. 

7. Uczestnicy niepełnoletni będą zobowiązani do ustalania ze swoimi dorosłymi opiekunami 

planów w czasie wolnym podczas Wydarzenia. 

8. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu. 
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