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Imię i nazwisko 

 
Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie 

Poznańska Akademia Liderów 
realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet 

 
§1 

 
Postanowienia ogólne 

 
Niniejszy regulamin określa cel, zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników, oraz zasady uczestnictwa 
w projekcie Poznańska Akademia Liderów, zwanego dalej projektem 

 
§2 

 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt realizowany jest przez Fundację na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet 

w partnerstwie z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Parlamentem 
Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Samorządem Studentów Politechniki Poznańskiej, 
Konwentem Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Radą Uczelnianą 
Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zwanymi dalej Organizatorami; 

 
2. Celem ogólnym projektu jest przeszkolenie, aktywizacja i sprawdzenie nabytych umiejętności, przy organizacji 

wspólnego projektu, młodych ludzi rozpoczynających edukację na studiach wyższych oraz rozwijanie edukacji 
obywatelskiej i kompetencji społecznych; 

 
3. Projekt realizowany będzie w okresie od 14.09-20.09.2020 

 
4. Projekt skierowany jest do absolwentów szkół średnich, rozpoczynających studia na poznańskich uniwersytetach 

w roku akademickim 2020/2021; 

 
5. Biuro projektu znajduje się w Poznaniu (woj. Wielkopolskie) na ul. Ratajczaka 44; 

 
6. W projekcie mogą brać udział absolwenci szkół średnich znajdujących się na terenie wszystkich województw 

w Polsce. 

 
§3 

 
Uczestnicy projektu 

 
1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pełnoletnie, które ukończyły szkołę średnią w województwach 

wymienionych w § 2 ust. 6 i w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają studia na poznańskich uczelniach. 
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia do projektu 
osób rozpoczynających studia II stopnia. 

 
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, 

który znajduje się pod adresem www.liderzy.1uniwersytet.pl w terminie do 28.08.2020 r.; 
 

3. W procesie rekrutacji przyjmowane będą jedynie poprawnie wypełnione formularze; 

 
4. Za moment zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie przyjmuje się chwilę, w której formularz znalazł się w skrzynce 

odbiorczej koordynatora projektu. 

 
§4 

 
Proces rekrutacji 

 
1. Rekrutacja będzie opierać się na równości szans i równości płci; 

 
2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: 

a) dwie osoby wydelegowane przez Parlament Studencki UEP 
b) dwie osoby wydelegowane przez Samorządu Studentów UAM, 
c) dwie osoby wydelegowane przez Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej, 
d) dwie osoby wydelegowane przez Konwent Samorządu Studenckiego UP 
e) dwie osoby wydelegowane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego AWF 
f) dwie osoby wydelegowane przez Fundację Jeden Uniwersytet 

 

3. Rekrutacja projektu odbędzie się w dwóch etapach: 
a) etap pierwszy polega na ocenieniu formularzy, o których mowa w §3 ust. 2, przez Komisję Rekrutacyjną, 
b) etap drugi odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w sytuacji, gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę 60. Na rozmowę kwalifikacyjną 
zaproszone zostaną osoby, które zdobyły najwięcej punktów w pierwszym etapie (maks. 90 osób). 

 
4. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w biurze projektu przy ul. Ratajczaka 44 w dniach 02-04.09.2020 r.  

http://www.liderzy.1uniwersytet.pl/


5. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych co najmniej 45 uczestników projektu. 

 
6. Lista osób zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie ogłoszona przez Komisję Rekrutacyjną nie później niż do 

dnia 30.08.2020 r. Listę rezerwowych stanowić będą kolejne osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału 
w projekcie; 

 
7. Prace Komisji Rekrutacyjnej oraz kryteria przyznawania punktów za poszczególne etapy rekrutacji reguluje 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

 
8. Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzony Protokół Rekrutacyjny; 

 
9. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie poprzez 

podpisanie i przesłanie lub dostarczenie do biura Organizatora niniejszego Regulaminu; 

 
10. Uczestnik rezygnujący z udziału w projekcie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora i złożyć 

w biurze Organizatora pisemną rezygnację, najpóźniej do dnia 07.09.2020 r. Wzór rezygnacji stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 
§5 

 
Prawa uczestnika projektu 

 
1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a) bezpłatnego uczestnictwa w projekcie, 
b) wyżywienia podczas szkoleń, 
c) zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy, 

d) otrzymania pakietu startowego, 
e) otrzymania certyfikatu ukończenia uczestnictwa w projekcie; 

 
2. Każdy uczestnik otrzyma harmonogram szkoleń najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia. 

 
§6 

 
Obowiązki uczestnika projektu 

 
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz sporządzenia sprawozdania merytorycznego projektu, 
b) własnoręcznego podpisywania listy obecności na szkoleniach, 
c) uczestnictwa w 100% szkoleń, 
d) aktywnego uczestnictwa w szkoleniach praktycznych, 

e) przestrzeganie dyscypliny podczas trwania całego projektu. Zakazuje się w szczególności nadużywania napojów 
alkoholowych, 
f) stosowania się do poleceń koordynatora projektu oraz wszystkich osób przez niego wskazanych, 

g) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu; 

 
2. Ponadto, każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu podpisanego Regulaminu bądź 

rezygnacji z udziału w projekcie do dnia 07.09.2020 r. 

 
3. Naruszenie powyższych przepisów może skutkować utratą statusu uczestnika szkolenia, nieotrzymania certyfikatu 

ukończenia projektu oraz obarczenie takiej osoby kosztami przeprowadzenia szkoleń, wyżywienia, dojazdu i innych. 

 
 

§7 

 
Szkolenia i zajęcia praktyczne 

 
1. W ramach projektu realizowane będą szkolenia, wykłady otwarte oraz zajęcia praktyczne, poprzez które uczestnicy 

mają nabyć umiejętności niezbędnych do realizacji projektów; 

 
2. Szkolenie uczestników odbędzie się w terminie 14.09-20.09.2020 r. na terenie hotelu w województwie 

wielkopolskim. 
3. Tematyka zajęć, które odbędą się w ramach projektu: 

a) działalność organizacji studenckich, młodzieżowych i naukowych (podstawy prawne, realizowane projekty, 
możliwość zaangażowania), 
b) ABC projektów, step by step - od pomysłu do ewaluacji, 
c) doskonalenie umiejętności lidera (komunikacja, motywacja i negocjacje), 
d) pozyskiwanie środków na działalność NGO, 

e) wstęp do organizacji projektu, 
f) ewaluacja wspólnego projektu i ewaluacja nabytych indywidualnie umiejętności. 

 
4. W ramach projektu uczestnicy wykorzystując zdobyte umiejętności i wiedzę zrealizują wspólne przedsięwzięcie, którego 

warunki zostaną określone podczas szkolenia. 



5. Podsumowanie oraz ewaluacja projektu odbędzie się w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące po zakończeniu projektu. 

 
§8 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu; 

 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy 

prawa polskiego; 

 
3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do koordynatora projektu; 

 
4. Regulamin wchodzi w życie 01.07.2020 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 

Podpis uczestnika 

 

 
Wyrażam/ nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie mojego wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, przez 

Fundację na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet z siedzibą w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 

22/23/4, numer KRS 0000497548 w materiałach promocyjnych lub reklamowych (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności w postaci utrwalenia na 

jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym oraz w celu wykorzystania na stronach internetowych oraz portalu 

społecznościowym www.facebook.com. 

 
 
 

………………………………………………………… 

Podpis uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 

http://www.facebook.com/

