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Regulamin Udziału w Projekcie 

„IT-y możesz zostać programistą! 
Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn.: „IT-y możesz zostać 

programistą! Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości.”, 

realizowanym przez Organizatora - Fundację Hereditas z siedzibą: 00-545 Warszawa,                         

ul. Marszałkowska 58 lok. 24, współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy 

2. W ramach w/w Projektu Organizator udostępnia nieodpłatnie Uczestnikom                           

dwa (2)  pełnowymiarowe kursy informatyczno – programistyczne pn.:  

a) „Nauka dorosłego programowania dla młodzieży – kurs programowania 

JAVA” 

b) „sieci komputerowe na poważnie”.  

2. Definicje 

1. Uczestnik – osoba bezpośrednio korzystająca z oferty Projektu, młodzież 

zamieszkująca i uczęszczająca do wybranej placówki oświatowej na terenie m.st. 

Warszawy bądź zamieszkująca poza granicami m.st. Warszawy, ale uczęszczająca do 

placówki oświatowej zlokalizowanej na terenie m.st. Warszawy, będąca w wieku od 

15 do 19 lat, a w przypadku osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do 

ukończenia – najpóźniej w dniu wypełnienia Formularza zgłoszeniowego  - 24 roku 

życia, której zainteresowania – potwierdzone oceną końcową z przedmiotu 

informatyka za rok szkolny 2021/2022 -  są zbieżne z tematyką Projektu, a ich 

motywacja do odbycia kursu wynika z podejmowanych dotychczas indywidualnych 

działań i/lub uzyskanych osiągnięć w temacie Projektu – potwierdzonych Listem 

Rekomendacyjnym 

2. Organizator – Fundacja Hereditas z siedzibą: 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 

lok. 24; e-mail: ua@fundacja-hereditas.pl; tel. 500 704 704; 608 853 963. 
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3. List Rekomendacyjny – dokument, podpisany przez dyrektora szkoły, nauczyciela 

informatyki bądź wychowawcę klasy Uczestnika, potwierdzający ponadprzeciętne 

zainteresowania i osiągnięcia w obszarze tematyki Projektu      

4. Formularz zgłoszeniowy – elektroniczny formularz za pośrednictwem którego 

potencjalny Uczestnik wyraża  wolę uczestnictwa w Projekcie, zamieszczony na 

dedykowanej stronie internetowej www.fundacja-hereditas.pl, wypełniany przez 

Uczestnika w celu zapisu na szkolenie 

5. Kursy - szkolenia organizowane online w trybie zamkniętym, realizowane  przez 

Organizatora w terminie: 01.09.2022 – 31.07.2023 w formule cotygodniowych 

spotkań warsztatowych, wg terminarza i programu właściwego dla rodzaju (nazwy)  

kursu, o których mowa w pkt 1. ust. 2. Regulaminu, stanowiących odrębne 

dokumenty. 

6. Terminarz kursu – określany odrębnie dla danego rodzaju (nazwy) kursu wykaz dni, w 

których prowadzone są kursy  

7. Program kursu – szczegółowy wykaz tematów poruszanych podczas poszczególnego 

rodzaju (nazwy) kursu.   

8. Tryb zamknięty – szkolenie przeznaczone dla ścisłej, z góry określonej grupy i liczby  

Uczestników. 

9. Trener – osoba posiadająca stosowne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie                          

i predyspozycje osobowe, umożliwiające kształcenie Uczestników w obszarze 

tematycznym Projektu.  

10. Porozumienie – dokument podpisywany dwustronnie, określający prawa i obowiązki 

Stron, objętych treścią dokumentu.  

3. Opis i charakterystyka kursów 

1. Kursy prowadzą wykwalifikowani Trenerzy, rekrutowani przez Organizatora 

2. W ramach kursów Uczestnicy – w zależności od rodzaju kursu -  nabędą m.in. 

umiejętności programowania, pisania aplikacji, zaawansowanych stron 

internetowych i rozbudowanych narzędzi informatycznych. 

3. Pełen program pojedynczego kursu składa się z ok 48 -50 godzin teoretyczno - 

praktycznych zajęć dydaktycznych, podzielonych na ok. 24-25 śr. dwugodzinnych 

spotkań online Uczestnika z Trenerem.  
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4. Warunki uczestnictwa 

1. Terminy naborów na kursy prowadzone będą wg poniższego schematu:  

a) Kurs: „Nauka dorosłego programowania dla młodzieży – kurs programowania 

JAVA” – nabór prowadzony w terminie: 05.09.2022 – 16.09.2022 

b) Kurs: „Sieci komputerowe na poważnie” - nabór prowadzony w terminie: 

21.11.2022 – 05.12.2022 r. 

2. Organizator zastrzega możliwość modyfikacji wskazanych w ust. 1 terminów 

naborów, w tym ich  skracania lub wydłużania, w zależności od poziomu 

zainteresowania, liczby zgłoszeń i innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem  

czynników   

3. Na kurs mogą zapisać się wszyscy zainteresowani, spełniający warunki definicji 

„Uczestnika” określonej w  pkt 2. ust. 1 Regulaminu, którzy w terminie prowadzenia 

naboru wskazanym w ust. 1  wypełnią Formularz zgłoszeniowy.  

4. Skuteczne dostarczenie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie 

jest równoznaczne z przyjęciem Uczestnika do działu w Projekcie.   

5. Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w 2-ch etapach – etap pierwszy (I) – 

analiza nadesłanych Formularzy zgłoszeniowych; etap drugi (II) – analiza Listów 

Rekomendacyjnych. 

6. Decyzja o wstępnym zakwalifikowaniu do Projektu (etap I) będzie podejmowana 

przez Komisję Konkursową na podstawie analizy poziomu spełnienie wymogów 

formalnych, oceny poziomu zmotywowania Uczestnika, stopnia zaangażowania w 

poszerzenie swoich kompetencji, zainteresowania, ocena poziom umiejętności IT.  

7. Uczestnik, który zostanie wstępnie (I etap)  zakwalifikowany do udziału w Projekcie 

otrzyma wiadomość e-mail na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres i 

zostanie zobowiązany do przesłania na adres elektroniczny Operatora (ua@fundacja-

hereditas.pl) skanu Listu Rekomendacyjnego w terminie do 4-ch dni roboczych od 

dnia otrzymania wiadomości.   

8. Nieprzesłanie Listu Rekomendacyjnego w terminie o którym mowa w ust. 7 skutkuje 

wyłączeniem Uczestnika z dalszej procedury rekrutacyjnej. 

9.  Organizator zastrzega  możliwość odbycia rozmowy z osobą podpisującą List 

Rekomendacyjny (realizowanej w formule tradycyjnej, telefonicznej, online) w 

przypadku wątpliwości przy podjęciu decyzji co do kandydatury danej osoby. 
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10. Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu Uczestnika na kurs zostanie przesłana na 

indywidualne, wskazane w Formularzu zgłoszeniowym  konto pocztowe Uczestnika 

do dnia 26 września 2022 r.  

11. Decyzja Komisji Konkursowej co do uczestnictwa w kursie Uczestnika Projektu jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

12. Zakwalifikowany do udziału w kursie Uczestnik, przed przystąpieniem do kursu jest 

zobligowany do podpisania Porozumienia. Osoba, które na dzień prawidłowego 

dostarczenia Operatorowi Formularza zgłoszeniowego posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych (ukończyła 18 rok życia) podpisuje dokument własnoręcznie. W 

imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (poniżej 18 roku 

życia) Porozumienie podpisuje rodzic lub ustawowy opiekun prawny. 

13. Za skuteczne dostarczenie podpisanego Porozumienia uznaje się jego wpływ w 

oryginale w 2-ch egzemplarzach, na adres korespondencyjny Operatora wskazany w 

pkt. 1 ust. 1 Regulaminu najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy poprzedzający datę 

określoną w terminarzu kursu jako pierwszy dzień rozpoczęcia kursu. 

14. Warunek skutecznego dostarczenia podpisanego Porozumienia uznaje się za 

spełniony także w przypadku przesłania na adres e-mail Operatora: ua@fundacja-

hereditas.pl zaszyfrowanego skanu podpisanego Porozumienia w określonym w ust. 

12 terminie. Przesłanie wersji elektronicznej nie zwalnia Uczestnika z obowiązku 

dostarczenia oryginału Porozumienia na adres korespondencyjny Operatora.  

5. Zasady organizacyjne 

1. Udział w kursie jest bezpłatny. 

2. Niezachowanie wskazanych w niniejszym Regulaminie  terminów, w szczególności  

wskazanych w pkt 4. ust. 1-2, ust. 6, ust. 12 skutkuje  wyłączeniem Uczestnika z 

procedury rekrutacyjnej oraz odmową zapisu Uczestnika na kurs.  

3. Wszystkie zajęcia odbędą się zdalnie. Uczestnikom projektu zapewniony będzie 

dostęp do odpowiedniego środowiska nauczania zdalnego.  

4. Infrastruktura techniczna wymagana od Uczestników to: komputer z dostępem do 

Internetu, kamerą i mikrofonem, systemem Windows 10 lub nowszy.  

5. W razie problemów z samodzielną instalacją, na zajęciach kursu wyjaśnione zostanie, 

jak uruchomić dane oprogramowanie.  

6.  Planowane rozpoczęcie kursu o którym mowa pkt 1 ust. 2 podpunkt a) to 28.09.2022 

r.  
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7. Planowane rozpoczęcie kursu o którym mowa pkt 1 ust. 2 podpunkt b) to 09.01.2023  

r.  

8. Kursy będą odbywać się zgodnie z przyjętym terminarzem i programem kursu, 

stanowiącym odrębne dokumenty.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 

programie. W przypadku choroby prowadzącego, awarii technicznej lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności zajęcia zostaną przełożone na inny termin.  

9. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego a w dalszej kolejności – przyjęcie Uczestnika 

do uczestnictwa w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

10. Warunkiem otrzymania świadectwa o odbytym kursie jest ocena frekwencji w 

zajęciach Projektu (dopuszczalne są dwie nieobecności). W przypadku niespełnienia 

tych warunków zaświadczenie nie zostanie wydane. 

11. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie możliwa jest na skutek działań 

spowodowanych siłą wyższą. Warunki rezygnacji Uczestnika zostaną określone w 

Porozumieniu oraz zewnętrznym protokole rezygnacji.   

6. Ochrona danych osobowych 

1. Przysyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na administrowanie i 

przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez: Fundację Hereditas 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 ustawą z 

dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi.  

2. Z Fundacją Hereditas, jako Administratorem danych osobowych można się 

kontaktować listownie pod adresem: Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 

24, 00-545 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

fundacja@fundacja-hereditas.pl. 

3.  Dane osobowe Uczestnika będą przez Fundację Hereditas przetwarzane do 

momentu wykonania przez Fundację Hereditas przedmiotu umowy oraz przez okres 

niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu 

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu lub 

wycofania zgody. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe Uczestnika 
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zostaną przez Fundacja Hereditas zanonimizowane i będą przechowywane 

(przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.  

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę 

wysyłając żądanie na adres e-mail fundacja@fundacja-hereditas.pl.  Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu. 

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022. 
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