Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Solidarności 2018
5 – 13 lipca 2018, Brok nad Bugiem

1. Organizatorem Wiosennej Szkoły Solidarności (zwanej dalej "Szkołą") jest Fundacja
Równanie, organizacja non-profit z siedzibą w Warszawie, ul. Strzelecka 21/25/59, KRS
0000516872.
2. Celem Szkoły jest wzmocnienie potencjału liderskiego i świadomości obywatelskiej
uczestników, dostarczenie im wiedzy i narzędzi do skutecznego działania na rzecz dobra
wspólnego zgodnie z zasadami solidarności i sprawiedliwości społecznej.
3. Organizator ustala plan Szkoły oraz zastrzega sobie prawo wprowadzenia w
uzasadnionych przypadkach zmian w programie, w szczególności w zakresie zmiany
rozkładu czasowego i kolejności zajęć oraz nazwisk wykładowców.
4. Organizator zapewnia uczestnikom Szkoły nocleg, wyżywienie, kadrę kształcącą oraz
program kulturalny podczas trwania Szkoły.
5. Uczestnicy Szkoły są zobowiązani we własnym zakresie zorganizować sobie transport
do miejsca, w którym odbywa się Szkoła i z powrotem. Organizator refunduje
uczestnikom koszty przejazdu na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie
kosztów (bilety, rachunki za paliwo).
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia.
7. Zajęcia w czasie Szkoły prowadzone są w języku polskim. Zajęcia w obcych językach są
tłumaczone na j. polski.
8. Uczestnikami Szkoły mogą być osoby w wieku 18-26 lat.
9. Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest przejście procesu rekrutacyjnego, polegającego
na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i ewentualnej rozmowie z zespołem Fundacji
Równanie, oraz opłacenie uczestnictwa.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania zniżki za uczestnictwo na
podstawie wniosku kandydata/kandydatki załączonej do formularza zgłoszeniowego.
11. Organizator ogłasza listę osób zakwalifikowanych oraz ustala listę rezerwową, z
której kandydaci przesuwani są na listę zakwalifikowanych w razie zwolnienia się miejsc.
12. Uczestnicy są zobowiązani do wniesienia opłaty za uczestnictwo w terminie do
dwóch tygodni przed rozpoczęciem Szkoły. Nieuiszczenie opłaty skutkuje skreśleniem z
listy osób zakwalifikowanych.
13. Uczestnicy zakwalifikowani do Szkoły mają możliwość rezygnacji z niej w terminie do
dwóch tygodni przed rozpoczęciem Szkoły bez podawania przyczyn. W przypadku
poźniejszej rezygnacji lub niestawiennictwa w Szkole bez wyraźnej, uzasadnionej
przyczyny uczestnicy zobowiązują się do zrekompensowania Organizatorowi pełnych
kosztów organizacji w przeliczeniu na uczestnika Szkoły, tj. 2860 zł.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkoły w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych (m.in. pożar, awaria budynku Szkoły lub inne zdarzenia losowe
uniemożliwiające zorganizowaniu Szkoły według programu albo zagrażające życiu lub
zdrowiu uczestników w przypadku jej odbycia). W takim przypadku wpłaty wniesione
przez uczestików organizator zwróci w pełnej wysokości.
15. Uczestnik/ uczestniczka Szkoły zobowiązuje sie przestrzegać zasad bezpieczeństwa
oraz zastosować się podczas Szkoły do instrukcji i poleceń techniczno-organizacyjnych
organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody dokonane przez Uczestników w
miejscu zakwaterowania bądź przebywania Uczestników.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika / Uczestniczki w
przypadku nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w zajęciach Szkoły, a także w
przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego.
Akceptuję:

........................................................................ (data i podpis uczestnika/ uczestniczki)

