Warszawa 28 maja, 2014 roku

Regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczek na szkolenia
Upowszechniające projekt Decydujmy Razem

§1
Informacje ogólne
1. Spotkania dla mediów upowszechniające projekt „Decydujmy Razem” realizowane są w ramach
projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i
wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Jest to projekt
realizowany, w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a także z: Instytutem
Spraw Publicznych, Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Projekt jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Za realizację wydarzenia odpowiada Fundacja Fundusz Współpracy, z siedzibą w Warszawie.
3. Szkolenie odbędą się w:
Gdańsku 18 czerwca 2014 r.
4. Celem wydarzenia jest upowszechnienie doświadczeń, dobrych praktyk i produktów projektu
Decydujmy Razem wśród przedstawicieli mediów, tak aby zainspirować uczestników do
upowszechniania wiedzy o partycypacji publicznej w mediach.
§2
Uczestnicy wydarzenia
1.

Szkolenie upowszechniające projekt Decydujmy Razem są skierowane do przedstawicieli
mediów: dziennikarzy, redaktorów naczelnych, wydawców, reprezentujących media lokalne,
regionalne i samorządowe.

2.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. W przypadku
zgłoszenia większej liczby osób z danej instytucji, zostaną one wpisane na listę rezerwową.
§3
Warunki udziału

1. Warunkiem udziału jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz deklaracja chęci
upowszechniania produktów projektu Decydujmy Razem w mediach.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.decydujmyrazem.pl
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako jednoznaczne potwierdzenie udziału
w wydarzeniu. Organizator poinformuje uczestniczki i uczestników o zakwalifikowaniu się do
udziału w szkoleniu, nie później niż w 4 dni robocze po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
4. Osoby, które prześlą poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny i nie zostaną zakwalifikowane
ze względu na brak miejsc, wpisane zostaną na listę rezerwową.
§4
Zasady rekrutacji na warsztaty
1. Organizację procesu rekrutacji prowadzi Fundacja Fundusz Współpracy.
2. Podczas szkolenia organizator zapewnia: salę, wyżywienie, pakiet materiałów informacyjnych
i edukacyjnych.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
4. Terminy oraz regulamin
www.decydujmyrazem.pl

rekrutacji

są

opublikowane

na

stronie

internetowej

5. Minimalna liczba uczestników jednego szkolenia to 15 osób, maksymalna liczba uczestników
to 20 osób.
6. W przypadku zbyt małej liczby kandydatek i kandydatów określonej w §4, ust.3 przewiduje
się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestniczek i
uczestników.
7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) wypełnienia i przesłania przez kandydatki i kandydatów formularza zgłoszeniowego
b) weryfikacji kryteriów formalnych (formularz zgłoszeniowy)
c) poinformowania na adres e-mail wybranych kandydatek i kandydatów o
zakwalifikowaniu do udziału w projekcie w podanym terminie (nie później niż 4 dni
robocze po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń).
8. Lista rezerwowa:
a) Lista rezerwowa zostanie utworzona z kandydatek i kandydatów, którzy z powodu
wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w szkoleniu.
b) Na liście rezerwowej znajdą się osoby z instytucji, która zgłosiła do udziału w
szkoleniu więcej niż 2 osoby.
c) Osoby z listy rezerwowej będą przeniesione na listę podstawową w przypadku
rezygnacji innego uczestnika.
9. W przypadku, gdy uczestniczka lub uczestnik nie przybędzie na wydarzenie, a wcześniej
zadeklaruje udział w nim poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, zostanie obciążony
kosztami (nocleg i wyżywienie).

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, na miejsce uczestniczki lub uczestnika może zostać
zakwalifikowana inna osoba z listy rezerwowej bądź, w przypadku braku listy rezerwowej
osoba wskazana przez uczestniczkę/uczestnika - o ile spełnia kryteria uczestniczki/uczestnika
wydarzenia, wtedy uczestniczka/uczestnik, który zrezygnował z udziału nie zostanie
obciążony kosztami.

