REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLE PRZYWÓDZTWA
SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO „AKADEMIA SOBIESKIEGO”
§1
Organizator Akademii
1. Organizatorem Akademii Sobieskiego jest Fundacja Instytut Sobieskiego w Warszawie, wpisana do
Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawa, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227107, nr REGON: 140165178, NIP:
526-286-74-93.
§2
O Akademii
1. Akademia Sobieskiego (dalej: Akademia) to szkoła przywództwa społecznego i politycznego dla
liderów lokalnych.
2. Organizator zamieszcza informacje o Akademii na stronie internetowej pod adresem
akademia.sobieski.org.pl (dalej: Strona Akademii).
3. Akademia składa się z trzech, dwudniowych zjazdów odbywających się w terminach wskazanych na
Stronie Akademii.
4. Szczegółowe informacje o programie Akademii dostępne są na Stronie Akademii.
5. Uczestnikiem Akademii jest osoba, która spełni następujące warunki:
a) ma co najmniej 21 lat,
b) posiada udokumentowaną działalność na rzecz swojego otoczenia
c) dokona zgłoszenia w terminie określonym w niniejszym regulaminie,
d) zostanie zakwalifikowania do udziału w Akademii przez komisję rekrutacyjną powołaną przez
Organizatora (dalej: Komisja Rekrutacyjna),
e) uiści kaucję zwrotną, zgodnie z zapisami w § 3.6.
6. Ilość Uczestników Akademii jest ograniczona do 20 (słownie: dwadzieścia) osób.
§3
Zgłoszenia i wyłonienie Uczestników
1. Dokonanie zgłoszenia na Akademię jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej programu, terminów
zjazdów oraz niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenia można nadsyłać od 11 grudnia 2017 r. do 15 lipca 2018 (włącznie) r. za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Akademii.
3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.
4. Z nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wyłoni 20 osób do listy głównej i 5 osób do listy
rezerwowej.
5. Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na Stronie Akademii w dniu 22 lipca. Osoby
wyłonione przez Komisję Rekrutacyjną zostaną również poinformowane o wyniku rekrutacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Akademii jest wpłata kaucji w wysokości 100 zł (słownie
sto złotych) (dalej: Kaucja) na konto Organizatora 18 2130 0004 2001 0340 1999 0002 do 31 lipca
włącznie. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy
Organizatora.
7. Kaucja jest zwracana Uczestnikowi w ciągu 10 dni roboczych po pomyślnym ukończeniu przez niego
Akademii (patrz §4.4). Kaucja jest zwracana w całości, z zastrzeżeniem §4.5.
8. Niewpłacenie Kaucji w terminie wskazanym w § 3.6 jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w
Akademii.
9. W przypadku rezygnacji osoby z listy głównej wymienionej w § 3.4, udział w Akademii jest oferowany
osobie z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.
§4
Obowiązki i prawa Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zjazdach Akademii, w tym
części integracyjnej.
2. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do poleceń Organizatora, w szczególności zachowania
punktualności oraz odnoszenia się z szacunkiem do prowadzących zajęcia, zaproszonych gości i
innych Uczestników.
3. Uczestnik, którego zachowanie uniemożliwia realizację programu Akademii zostanie skreślony z listy
uczestników i straci prawo do zwrotu kaucji.
4. Udział we wszystkich zajęciach, z wyjątkiem indywidualnych sesji z trenerem podczas I i II zjazdu, jest
obowiązkowy. Warunkiem pomyślnego ukończenia Akademii jest obecność na co najmniej 90% zajęć
merytorycznych i integracyjnych przewidzianych w programie.
5. Udział w posiłkach zaplanowanych przez organizatora nie jest obowiązkowy, jednak należy o
nieobecności poinformować organizatora. W przypadku zadeklarowania obecności na posiłku i nie
pojawieniu się na nim Organizator potrąci z Kaucji należność za niewykorzystany posiłek (20 zł za 1
lunch, 25 zł za 1 kolację).
6. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić Organizatorowi swoją nieobecność w którymkolwiek
z zajęć bądź posiłków przewidzianych w programie Akademii.
7. Jeżeli nieobecność Uczestnika na więcej niż 10% zajęć wyniknie z przyczyn od niego niezależnych i
niemożliwych do przewidzenia i zgłosi on ten fakt niezwłocznie Organizatorowi, Organizator rozważy
odstąpienie od egzekwowania warunku opisanego w §4.4.
8. Uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w Akademii pod wpłacie Kaucji i poinformuje o tym
Organizatora, ma prawo ubiegać się o zwrot Kaucji w sytuacji, gdy Organizator znajdzie na jego
miejsce zastępstwo spośród osób z listy rezerwowej.
9. Uczestnik, który nie pojawił się na pierwszym zjeździe traci prawo do uczestnictwa w kolejnych
zjazdach.
§5
Obowiązki i prawa Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by Akademia została zrealizowana zgodnie z
programem i w terminach określonych na Stronie Akademii.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i terminach zjazdów Akademii bądź jej
odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

3. W przypadku odwołania Akademii Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z
Uczestników i dokona zwrotu wpłaconych Kaucji w terminie 10 dni roboczych.
4. W przypadku odwołania Akademii, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub
prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w Akademii, tj.
rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora w celach marketingowych związanych ze projektami prowadzonymi przez
Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, do dokonania ich
zmiany oraz żądania ich usunięcia.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Akademii.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Data uchwalenia regulaminu: 11 grudnia 2017 r.
Data aktualizacji: 2 lutego 2016 r.

