REGULAMIN PROJEKTU SZKOŁA POD PALMAMI – IV Edycja, rok szkolny 2016/2017

§1
INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Szkoła od
Palmami” (zwanym dalej Projektem).
1.2. Pomysłodawcą i organizatorem Projektu „Szkoła pod Palmami” jest Fundacja Moja
Dominikana z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 48 (zwana dalej Fundacją).
1.3. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie całego
kraju w wieku 13-18 lat (skończone 13 lat w momencie rozpoczęcia projektu i nie
więcej niż 18 lat w momencie zakończenia projektu).
1.4. Projekt składa się z dwóch etapów. Etap I realizowany jest na terenie Polski od
września 2016 do czerwca 2017. Etap II realizowany jest na terenie Republiki
Dominikany od sierpnia do września 2017.
1.5. „Harmonogram Projektu” (zwany dalej Harmonogramem) oznacza dokument
zawierający szczegółowy wykaz zadań, które uczestnicy Projektu zobowiązują się
wykonać w pierwszym etapie Projektu.
1.6. Uczestnik Projektu to każda osoba uczestnicząca w I etapie Projektu, Laureat zaś to
osoba uczestnicząca w II etapie Projektu.
1.7. Regulamin Projektu jest udostępniony na stronie internetowej Fundacji
www.mojadominikana.pl oraz w siedzibie Fundacji.

§2
OPIS PROJEKTU
2.1

Etap I Projektu „Szkoła pod Palmami” ma na celu uwrażliwianie młodych ludzi na
problemy społeczne i środowiskowe w Polsce poprzez zaangażowanie ich do
aktywnego udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i dobroczynnych oraz
projektach edukacyjnych. Uczestnicy projektu – młodzież z całej Polski w wieku
gimnazjalnym i licealnym – wykonują zadania zgodnie z Harmonogramem i
dostarczają do Fundacji udokumentowane potwierdzenie ich terminowego
wykonania.

2.2

Etap II ma cel edukacyjny i poznawczy - wyjazd do „Szkoły pod Palmami”. Grupa
Laureatów, wyłoniona przez Komisję złożoną z członków Fundacji oraz przedstawicieli
sponsorów, wyjeżdża na stypendium naukowe do miejscowości Cabarete w Republice
Dominikany. Laureaci uczęszczają do szkoły dominikańskiej w miejscowości Cabarete
od końca sierpnia do końca września 2017 roku. Nauka zakończona jest uzyskaniem
zaświadczenia o spełnieniu obowiązku edukacyjnego, które uczestnicy przedstawiają
w swojej placówce edukacyjnej po powrocie do kraju. Laureaci mają również
obowiązek uczenia się samodzielnie – przy nadzorze pracowników Fundacji –
bieżących materiałów ze swojej rodzimej szkoły z Polski.

§3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
3.1. Uczestnikiem Projektu oraz jego Laureatem może być każda osoba, która:
a) ukończyła 13 rok życia a nie przekroczyła 18 roku życia i realizuje obowiązek
szkolny (Laureat nie może być młodszy przy przystępowaniu do projektu oraz
pełnoletni w momencie zakończenia II etapu Projektu)
b) w chwili wyjazdu do Republiki Dominikany będzie mogła wykazać się przynajmniej
podstawową znajomością języka hiszpańskiego i angielskiego (zaliczone
przynajmniej dwa semestry nauki każdego języka), udokumentowaną
certyfikatami ukończenia semestrów.
c) wypełniła Formularz Aplikacyjny na stronie internetowej Fundacji i przesłała w
wyznaczonym terminie Zgłoszenie Uczestnictwa oraz zgodę rodziców/opiekunów
pobrane ze strony internetowej Fundacji
d) nie jest laureatem poprzednich edycji Projektu
e) realizuje zadania zgodnie z celami statusowymi Fundacji i założeniami Projektu
3.2 Uczestnik zobowiązuje się do sumiennego i terminowego wykonania WSZYSTKICH zadań
zawartych w Harmonogramie. Niewykonanie zadania w zakresie i terminie określonym w
Harmonogramie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w projekcie. W
przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikowi wypełnienie zadania w
terminie Fundacja będzie rozpatrywała indywidualnie możliwość przedłużenia terminu
wykonania zadania.
3.3 Uczestnik oraz rodzice/opiekunowie zobowiązują się do odbycia przez Laureata Etapu II
Projektu, w pełnym wyznaczonym terminie. Chęć odbycia wyjazdu do Republiki
Dominikany w skróconym czasie spowoduje skreślenie z listy Laureatów.
§4
KOŃCOWE OGŁOSZENIE WYNIKÓW PROJEKTU
4.1. W dniach 1-20 czerwca 2017 r. obradować będzie Komisja złożona z członków
Fundacji oraz przedstawicieli sponsorów, która wytypuje listę osób zakwalifikowanych do
ścisłego finału I Etapu Projektu. Lista Laureatów przystępujących do II Etapu zostanie
opublikowana 21.06.2017 r. na stronie internetowej Fundacji.
4.2.
Wybór Laureatów jest suwerenną decyzją Komisji, która ustala własne kryteria
kwalifikacyjne w oparciu o cele statutowe Fundacji i założenia Projektu.
4.3. Liczba Laureatów uzależniona jest od wysokości kwot przeznaczonych na Projekt
przez sponsora (II Etap przewiduje od 4 do 8 osób).
4.4. Po ogłoszeniu wyników Fundacja będzie kontaktowała się indywidualnie
z Laureatami, ich rodzicami/opiekunami i nauczycielami w celu ustalenia warunków
wyjazdu (takie jak: ważność paszportu, ubezpieczenie zdrowotne, ewentualne
szczepienia, zakres programu realizowanego w szkole polskiej w czasie trwania , bagaż,
kieszonkowe, etc.)

4.5. Warunkiem wyjazdu jest podpisanie Regulaminu II Etapu Projektu dostępnego na
stronie internetowej Fundacji, pisemna zgoda rodziców/opiekunów oraz zgoda dyrekcji
szkoły na wyjazd.
4.6. Uczestnicy II Etapu Projektu wylatują do Republiki Dominikany pod koniec sierpnia
2017 roku. Dokładna data wyjazdu uzależniona jest od daty rozpoczęcia roku szkolnego
na Dominikanie – jest to data ruchoma. Powrót jest planowany na ostatnie dni września
2017 roku.
4.7. Ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia listy laureatów zakwalifikowanych jest
podejmowana przez Prezesa Fundacji.
.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU
5.1.
Warunkiem udziału w Projekcie jest podanie prawdziwych danych osobowych
i pozytywna weryfikacja tych danych przez Fundację.
5.2.
Przystępując do Projektu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oraz jego
rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Fundację. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Projektu oraz
w związku z wyjazdem uczestników do Republiki Dominikany.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Fundacja jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz zmian w
Harmonogramie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Projekcie. Dotyczy to w szczególności terminów i zakresu wykonania poszczególnych
aktywności (nieprzewidziane warunki pogodowe, zmiany wprowadzone przez instytucję
patronacką, zdarzenia losowe, itp.) oraz warunków wyjazdu do Republiki Dominikany.

