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DEFINICJE 
 

§1 
 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 

1. Organizatorze, – rozumie się przez to Fundację Instytut im. generała Władysława Andersa 
z siedzibą w Lublinie przy ul. Bartosza Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej w Lublinie; Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Belwederskiej 23/1, 00-761 Warszawa; Akademię Zamojską z siedzibą w Zamościu, przy ul. 
Pereca 2, 22-400	Zamość 

2. Programie, Seminarium – rozumie się przez to Seminarium Środkowoeuropejskie 
3. Formularzu Zgłoszeniowym – rozumie się przez to formularz zgłoszeniowy do udziału w 

Seminarium Środkowoeuropejskim utworzony na platformie Google Forms i dostępny na 
stronie wydarzenia na Facebooku. 

4. Kandydacie – rozumie się przez to osobę, która za pośrednictwem Formularza 
Zgłoszeniowego wyraziła wolę udziału w Programie 

5. Uczestniku – rozumie się przez to osobę, która została wyłoniona w procesie rekrutacyjnym 
i otrzyma możliwość 3-dniowego pobytu w Zamościu na szkoleniach, warsztatach, 
wykładach i debatach w ramach Seminarium Środkowoeuropejskiego	 

6. Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie chęci udziału w Programie złożone przez 
Uczestnika za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego. 

7. Komisji Rekrutacyjnej - rozumie się przez to komisję utworzoną w celu dokonania oceny 
Zgłoszeń nadesłanych do seminarium.  

8. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Rekrutacji na Seminarium 
Środkowoeuropejskie. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§2 
 

1. Organizatorem Seminarium Środkowoeuropejskiego są: Fundacja Instytut im. generała 
Władysława Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Instytut De 
Republica oraz Akademia Zamojska. 

2. Seminarium jest realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości Zamość. 
3. Udział w Seminarium jest dobrowolny. 
4. Program skierowany jest: 

 
– do absolwentów szkół średnich, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, 
ekspertów, samorządowców, członków organizacji polonijnych, działaczy organizacji 
pozarządowych będących w wieku 18 – 40 lat. 
 

5. Udział w seminarium mogą wziąć osoby, które: 
 
 

a. na stałe zamieszkują na terytorium RP bądź w jednym z państw Europy Środkowej; 
b. posiadają dowód osobisty, paszport lub inny niż paszport ważny dokument tożsamości; 
c. ukończyły szkołę średnią; 
d. wyrażają zainteresowanie poszerzaniem wiedzy na temat państw Europy Środkowej i 
doskonaleniem swoich umiejętności miękkich; 
e. wypełnią specjalny formularz rekrutacyjny, do którego dołączą swoje CV i list motywacyjny 
wskazujący na chęć wzięcia udziału w programie 
f. wezmą udział w rozmowie rekrutacyjnej odbywającej się online 
 
 
6. Przed wysłaniem Zgłoszenia, należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Programu. 
8. Zgłoszenia do Programu można składać do 1 września 2022 roku (włącznie). 
9. Seminarium będzie odbywało się w dniach 21-23 października 2022 roku w Zamościu 
10. Złożenie Zgłoszenia do Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.	 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CELE PROGRAMU 
 

§3 
1. Celami programu są: 

 
a. intensywne zapoznanie uczestników seminarium z zakresu wiedzy na temat Europy 
Środkowej – jej historii, społeczeństw, kultury, gospodarki oraz stosunków międzypaństwowych w 
regionie; 
b. pozyskanie przez uczestników nich nowych umiejętności miękkich i nawiązanie kontaktów;	 
c. przygotowanie uczestników do rozpoczęcia kariery międzynarodowej w instytucjach 
państwowych, unijnych czy regionalnych; 
d. przybliżenie uczestnikom dziedzictwa kulturowo-historycznego państw Europy Środkowej; 
e. przedstawienie oraz promocja Województwa Lubelskiego jako potencjalnego miejsca do 
przyszłej współpracy środkowoeuropejskiej; 
 
2. Realizacja celów Programu nastąpi poprzez zapewnienie uczestnikom trzydniowego pobytu 
w Zamościu (dwie noce), w czasie którego odbędą się szkolenia, warsztaty, spotkania i wykłady. 
3. W czasie trwania seminarium jego uczestnicy wezmą udział w szeregu spotkań z 
przedstawicielami świata nauki, polityki, biznesu, kultury i dziennikarstwa z Polski i zza granicy. 
4. Seminarium Środkowoeuropejskie jest zgodne z celami statutowymi Organizatorów 
przedsięwzięcia. 
 

ZGŁOSZENIA 
 

§4 
 

1. Zgłoszenia do seminarium można składać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego 
do dnia 1 września 2022 roku (włącznie); 

2. Podstawą do zakwalifikowania Uczestnika na seminarium jest poprawne wypełnienie przez 
niego Formularza Zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej wydarzenia 
wraz z dołączeniem wymaganych załączników; 

3. W prawidłowo wypełnionym Formularzu Zgłoszeniowym znaleźć się muszą poniższe 
informacje: 

a. imię i nazwisko Uczestnika; 
b. data urodzenia; 
c. adres zamieszkania; 
d. obywatelstwo; 
e. reprezentowana szkoła/uniwersytet/instytucja/NGO; 
f. adres poczty elektronicznej (e-mail); 
g. numer telefonu komórkowego; 
h. stopień posługiwania się językiem polskim; 
i. Curriculum Vitae (CV) w języku polskim, załączane jako plik; 
j. list motywacyjny (maksymalnie 4000 znaków ze spacjami) opisujący dotychczasową 
działalność oraz powody, dla których Uczestnik chce wziąć udział w seminarium. 
 
4. Zgłoszenia należy składać osobiście i we własnym imieniu. Zgłoszenia złożone w imieniu 
osób trzecich nie będą rozpatrywane.  



 
WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW 

 
§5 

 
1. Komisja Rekrutacyjna, złożona z Fundatora Instytutu im. gen. Władysława Andersa oraz dwóch 

członków zarządu i koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie 
dokona oceny nadesłanych na podstawie następujących kryteriów: 
 
a. poprawności merytorycznej CV oraz listu motywacyjnego; 
b. zainteresowań kandydata związanych z tematyką Seminarium; 
c. dotychczasowej działalności społecznej, naukowej, politycznej czy kulturalnej kandydata 
(członkostwo w instytucjach naukowych, eksperckich czy organizacjach studenckich, 
obywatelskich, pozarządowych oraz polonijnych; udział w wolontariacie); 
d. rozmowy rekrutacyjnej; 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, co do których stwierdzono 
podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich lub naruszenie postanowień Regulaminu.	 
3. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu Zgłoszenia 
telefonicznie lub mailowo. 
4. Rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu Uczestnika na seminarium 
odbędzie się do 3 dni roboczych po zorganizowaniu ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej, nie później 
zaś niż do 15 września 2022 roku. 
5. Od rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Prezesa Zarządu Instytutu im. gen. 
Władysława Andersa w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 
6. Warunkiem dopuszczenia kandydata do seminarium jest pozytywne przejście procesu 
rekrutacji, podpisanie umowy dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu oraz osobiste stawiennictwo w 
Zamościu w dniu 21 października 2022 roku 
 

 
SEMINARIUM 

 
§ 6 

 
1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązują się do dotarcia dowolnym środkiem transportu do 

Zamościa w dniu 21 października 2022 roku w godzinach popołudniowych, aby najpóźniej 
być gotowym do uczestnictwa w inauguracji seminarium o godzinie 18:00. 

2. Miejscem spotkania będzie gmach Akademii Zamojskiej, przy ul. Pereca 2 w Zamościu. 
3. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, przystąpienie przez Uczestnika w terminie 

innym niż wskazany w § 6 ust. 1 jest możliwe po uprzednim kontakcie z Organizatorem 
4. Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie oraz udział w 

zorganizowanych wykładach, szkoleniach, warsztatach, wycieczkach i wizytach studyjnych 
w trakcie trwania seminarium 

5. Organizator nie pokrywa kosztów drobnych wydatków seminarzystów w trakcie trwania 
Programu. 

6.  zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych przedsięwzięciach. 



7. Uczestnik może zostać wydalony z Programu na skutek konfliktu z Organizatorem, rażących 
nieprawidłowości w realizacji pobytu lub rażącego niewywiązywania się z regulaminowo 
przewidzianych obowiązków.  

8. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w badaniu zadowolenia z Programu poprzez 
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Organizator zobowiązuje się do zachowanie pełnej 
poufności opinii i informacji przekazywanych przez Uczestników. 

9. Po zakończeniu seminarium, jego uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich 
uczestnictwo w programie. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

§ 7 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z realizacją Programu, Organizator 
informuje:	 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Instytut im. generała Władysława 
Andersa z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 16, 20-060 Lublin.	 

2. Celami przetwarzania danych osobowych Uczestników są: przeprowadzenie rekrutacji do 
Programu oraz udokumentowanie, promocja, sprawozdawczość i informowanie o jego 
przebiegu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Programu 
- niepodanie danych osobowych lub brak akceptacji niniejszego regulaminu skutkuje 
brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.	 

4. Wizerunek uczestników w formie zdjęć, nagrań wideo i audio-wideo, transmisję przez 
Internet, także online, na plakatach, w ulotkach, broszurach i folderach, w tym także 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem, może być umieszczany w Internecie, w tym przede 
wszystkim na stronie wydarzenia oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach 
społecznościowych Facebook, Instagram itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 
nieetyczne. Materiały, w tym wideo, nie naruszą dóbr osobistych uczestników. Przetwarzanie 
wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Uczestnikom nie przysługują 
roszczenia, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania wizerunku dla wyżej 
wskazanych potrzeb Administratora danych.	 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty 
przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.	 

6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu zrealizowania celów 
przetwarzania oraz ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (m.in. 
przez czas niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń). Dane będą także 
przechowywane w oficjalnych serwisach internetowych Programu po jego zakończeniu do 
celów promocyjnych i wizerunkowych.	 

7. Do praw osób, których dane dotyczą zaliczają się prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), 



ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.	 

8. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cele, dla których dane 
osobowe zostaną zebrane. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 
 

§ 8 
 

1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub 

z winy poszkodowanego. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. 
4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Fundacji Instytut im. gen. Władysława Andersa 

swoich danych, niezbędnych do wyegzekwowania należności odszkodowawczych.	 
 

ZMIANY W REGULAMINIE 
 

§ 9 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, z 
wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem Wnioskodawców, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 

2. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili ich publikacji, dokonanej w sposób analogiczny 
do ogłoszenia naboru. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, mających 
charakter porządkujący, uściślający, jak i w celu poprawienia oczywistych omyłek pisarskich 
w Regulaminie, bez odrębnego informowania o wprowadzonych zmianach, z zastrzeżeniem 
publikacji treści Regulaminu, uwzględniającego dokonane zmiany, będącej zarazem 
momentem, od którego one obowiązują.	 

4. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o istotnych zmianach 
Regulaminu, niebędących zmianami przewidzianymi w § 9 ust. 3, poprzez podanie ich do 
informacji publicznej na stronie internetowej wydarzenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania naboru, w szczególności w przypadku 
wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki 
przeprowadzenia naboru, zdarzeń o charakterze siły wyższej lub w innych uzasadnionych 
przypadkach. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 



§ 10 
 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Instytut im. gen. Władysława 
Andersa 

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Program może zostać przerwany lub odwołany w 
każdym momencie, bez podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia w stosunku do Fundacji w związku z przerwaniem lub odwołaniem Programu. 

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie 
internetowej Fundacji. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

5. Spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Programu, rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Fundacji. 

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji. 
 


