
REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W „LETNIEJ AKADEMII KLIMATU” organizowanej przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w 

„Letniej akademii klimatu” – zwanej dalej w treści regulaminu „Akademią”. 

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Akademię jest Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej „CEO” lub 

“Organizatorem”. Akademia realizowana jest w ramach programu “1Planet4All - 

Razem dla klimatu!”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

3. Uczestnikiem Akademii może  być nauczyciel/ka, trener/ka, bibliotekarz/ka i 

pedagog/żka (dalej „Uczestnik”). 

4. Udział w Akademii wymaga opłaty dodatkowej za warsztat Mozaiki klimatycznej w 

wysokości 150 zł brutto na rzecz Organizatora.  

5. Akademia odbywa się w dniach od 17.08 do 21.08.2022 r. Nie jest możliwy udział w 

części Akademii. 

6. Każdemu uczestnikowi Akademii zapewniamy poszanowanie jego godności osobistej 

oraz przestrzeganie norm współżycia społecznego i tego samego od niego 

oczekujemy. 

7. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest 

równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Akademii. 

 

 

§2 

CELE AKADEMII 

 

1. Celem Akademii jest pogłębienie wiedzy nauczycieli/ek, trenerów/ek, bibliotekarzy/rek 

i pedagogów/żek z zakresu zmiany klimatu i globalnych współzależności oraz wymianę 

doświadczeń i pomysłów.  

2. Cele akademii wypełniane są poprzez:  

- zajęcia warsztatowe prowadzone metodami aktywnymi, połączone z 

samodzielną pracą uczestników i uczestniczek; 

- wymianę doświadczeń nauczycieli/ek, trenerów/ek, bibliotekarzy/rek i 

pedagogów/żek oraz stworzenie sieci wzajemnego wsparcia; 

- inspirujące spotkania z ekspertami i ekspertkami; 

- zajęcia dodatkowe w czasie wolnym. 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK 

 

1. Uczestnikami i uczestniczkami Akademii mogą być indywidualnie zgłoszone osoby, 

które są nauczycielami/kami, trenerami/kami, bibliotekarzami/kami i 

pedagogami/żkami, wykazują zainteresowanie tematyką związaną ze zmianą klimatu 



i globalnych współzależności oraz mają doświadczenie w prowadzeniu działań o tej 

tematyce.  

 

2. Osoby chętne do udziału zgłaszają się poprzez odpowiedź na pytania  rekrutacyjne i 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się pod adresem: 

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenia-na-letnia-akademie-klimatu 

3. Zadanie rekrutacyjne polega na napisaniu odpowiedzi na zadane pytania dotyczące 

chęci uczestnictwa w Akademii oraz doświadczenia w działaniu na rzecz klimatu. 

4. Zgłoszenia na Akademię przyjmowane będą do 17 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.  

5. Osoba zgłaszająca się na Akademię zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko, 

email oraz telefon kontaktowy. 

6. Ilość miejsc na Akademii jest ograniczona do 25 osób – o przyjęciu decyduje ocena 

odpowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz kolejność zgłoszeń. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu telefonicznego z kandydatami w 

celu uzupełnienia informacji z formularza. 

7. Oceny zgłoszeń dokonają przedstawiciele CEO. Nie będą one okazywane do 

wiadomości publicznej.  

8. Ocena dokonana przez organizatorów jest ostateczna, nie przewiduje się procedury 

odwoławczej od wyników rekrutacji.  

9. Wszystkie osoby, które wypełniły formularz zostaną powiadomione mailowo o 

wynikach rekrutacji.  

10. Komunikacja z uczestnikami i uczestniczkami odbywać się będzie poprzez email – 

uczestnicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania wiadomości. 

 

§ 4 

ZASADY UDZIAŁU W AKADEMII 

 

1. Konieczny jest udział w całości Akademii.  

2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się, uczestnicy otrzymają informację o 

sposobie płatności za warsztat Mozaiki klimatycznej. Potwierdzenie wpłaty należy 

przesłać nie później niż do 26.06.2022 na adres: globalna@ceo.org.pl w tytule maila 

wpisując: Opłata za warsztat Mozaiki klimatycznej w czasie „Letniej akademii klimatu”.  

3. Opłatę dodatkową za warsztat Mozaiki klimatycznej w wysokości 150 zł brutto 

Uczestnik wnosi na podstawie danych do przelewu przesłanych przez Organizatora. 

4. Niedokonanie przez Uczestnika wpłaty i nie przesłanie potwierdzenia wymienionego 

w pkt. 2 oznacza rezygnację z udziału w Akademii – miejsce zostaje przyznane 

pierwszej oczekującej osobie z listy rezerwowej.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Akademii, Organizator nie zwraca wniesionej 

opłaty.   

6. Organizatorzy zapewniają noclegi w pokojach wieloosobowych, a także wyżywienie 

wegetariańskie (3 posiłki dziennie).  

7. Organizatorzy zapewniają transport autokarem na trasie Warszawa (przed Pałacem 

Kultury) – miejsce organizacji Akademii – Warszawa (przed Pałacem Kultury) 

8. Organizatorzy nie zapewniają transportu i zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników 

podczas dojazdu na miejsce zbiórki w Warszawie.  

9. Uczestnicy i uczestniczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich ustalonych 

przez organy rządowe zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem Covid-19, 

które będą obowiązywały podczas trwania Akademii.  

mailto:globalna@ceo.org.pl


10. W przypadku celowego zniszczenia mienia przez uczestnika lub uczestników zostaje 

sporządzony protokół zniszczenia podpisany przez Organizatora oraz 

sprawcę/sprawców zniszczenia. Koszt naprawy szkody ponosi uczestnik.  

11. Organizator Akademii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny 

(sprzęt muzyczny, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.), pieniądze i inne 

rzeczy wartościowe, które uczestnik Akademii zabierze ze sobą. 

12. W przypadku rażących naruszeń regulaminu CEO zastrzega sobie prawo usunięcia 

uczestnika z Akademii. W takiej sytuacji CEO nie ponoszą jakichkolwiek kosztów 

związanych z relegowaniem uczestnika z Akademii. 

 

§ 5 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów powstałych w trakcie prowadzenia 

rekrutacji oraz Akademii i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji 

Akademii posiada CEO. 

2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały 

powstałe w ramach Akademii, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z 

opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu. 

3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Akademii i upublicznione przez 

CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny 

i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia 

materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, 

przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w 

trakcie prowadzenia warsztatów, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć 

dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze 

niekomercyjnym.  

4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Akademii do celów 

komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

CEO.  

 

§ 6 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Noakowskiego 10, email: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.  

2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, 

numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres placówki, w której pracuje osoba, data i 

miejsce urodzenia). 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do 

przystąpienia do rekrutacji i uczestnictwa w Akademii 

4. Dane są przetwarzane w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych 

CEO.  

5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na 

podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym 

momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  



6. Dane osobowe mogą być udostępniane organom nadzoru pedagogicznego, 

sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie 

uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą 

kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.  

7. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na 

rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, 

że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a 

jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.  

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane 

do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w 

którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania 

prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację 

programu.  

9. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo żądania dostępu do 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność 

korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego 

przetwarzania.  

10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy 

przesyłać na adres poczty elektronicznej: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl. 

2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników 

programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej 

programu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa 

polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Przekazanie praw do wizerunku utrwalonego podczas „Letniej akademii klimatu” 

 

Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po 

zakończeniu realizacji programu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie 

wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba 

uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa (tj. art. 81 ustawy Prawo autorskie i 

prawa pokrewne).  

 

Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................. zamieszkały/-a w 

(adres) 

.....................………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 

utrwalonego w czasie „Letniej akademii klimatu”, przez Fundację Centrum Edukacji 

Obywatelskiej (zwaną dalej CEO), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10, 

posługującą się nr NIP: 525-17-26-659 i REGON: 012433534., zwaną dalej Organizatorem. 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania mojego wizerunku w materiałach 

pomocniczych, na stronie internetowej, w plakatach, folderach dotyczących Akademii. Zgoda 

obejmuje także przyszłe wydania publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w 

innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora i zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych 

Organizatora.  

 

Zgoda dotyczy utrwalenia i rozpowszechnienia mojego wizerunku w zarejestrowanych 

materiałach fotograficznych i marketingowych dotyczących ww. programu, jak również w 

innych materiałach tworzonych na potrzeby działalności Organizatora i rozporządzania 

powstałą rejestracją fotograficzną i materiałami na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na 

wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, 

zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na 

nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, 

nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci; 

b. wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach 

audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu 

komputerowego,  

c. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem 

satelity, w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu 

(w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu 

otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie 

lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, 

multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w 

ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia 

(w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach, itp.), w tym Internet,  

d. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem 

satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne 



urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w 

jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez 

możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, w tym 

na stronach internetowych Organizatora,  

e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,  

f. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu, 

g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,  

h. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, i. użyczenie, 

wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono. 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich 

modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, 

elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku, przez 

Organizatorów. Wiem, że:  

● Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą 

stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl (CEO). 

● Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

● Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.  

● Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz 

Organizatorów usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te 

podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do 

wykonywania poleceń Organizatorów w tym zakresie.  

● Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu 

realizacji programu, w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony.  

● Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie 

wykorzystany utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie 

uzasadnionych prawnie interesów Organizatora oraz sponsorów, związanych z potrzebą 

kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.  

● Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia 

danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej 

konkretnego przetwarzania.  

● Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

 ……………………….. ………………………..                             

Miejsce, data i czytelny podpis uczestnika           

 

 

 

 

 

 


