
REGULAMIN PROJEKTU „WYŁĄCZ EGO. ZROZUM DRUGIEGO” 
IV edycja 

 
 

I. ORGANIZATOR  
 

1. Projekt Wyłącz ego. Zrozum drugiego (dalej zwany „Projektem“) jest organizowany 
przez Orange Polska S.A. z siedzibą  i adresem w Warszawie (kod 02-326) przy ul. 
Aleje Jerozolimskie 160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-
50-995 (zwaną dalej „Organizatorem”).  

2. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami Organizatora, na mocy umów o 
współpracę, regulujących warunki związane z organizacją i działaniem Projektu (dalej 
„Partnerzy”). 

 
II.  CELE PROJEKTU 

 
1. Projekt ma na celu: 

a) upowszechnianie w życiu społecznym kultury dialogu, opartego na szacunku do 
drugiego człowieka,  

b) profesjonalne kształcenie osób wspierających prowadzenie dialogów w 
podzielonych, skonfliktowanych społecznościach,  

c) wzmacnianie kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, 
d) aktywizację mieszkańców społeczności lokalnych, pobudzanie życia społecznego.  
 

 
III. ADRESACI 

 
Adresatami Projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych (fundacji lub 
stowarzyszeń posiadających osobowość prawną), samorządów, ośrodków pomocy 
społecznej, instytucji kultury, w tym bibliotek, świetlic wiejskich, domów kultury, Pracowni 
Orange, jednostek organizacyjnych kościołów lub związków wyznaniowych, szkół lub 
innych  placówek oświatowych. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 
1. Warunki uczestnictwa w Programie określa niniejszy regulamin, zwany dalej 

„Regulaminem”. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i oznacza akceptację 
postanowień Regulaminu. 

2. Udział w Projekcie może zgłosić wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna: 
a) będąca przedstawicielem podmiotu wskazanego w pkt III Regulaminu oraz 
b) która poprawnie i w terminie wypełni oraz prześle Organizatorowi Formularz 

Zgłoszeniowy, 
dalej „Kandydat”. 

3. Zgłoszenie udziału w Projekcie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie przez 
Kandydata, w okresie od dnia 1 kwietnia do 15 kwietnia 2019 roku do godz. 23:59:59, 
formularza zgłoszeniowego, zmieszczonego na stronie internetowej 
www.zrozumdrugiego.pl, dalej „Formularz Zgłoszeniowy”. Formularz Zgłoszeniowy 
będzie dostępny w formie aktywnej tylko w okresie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

4. Spośród nadesłanych elektronicznie, poprawnie wypełnionych i kompletnych Formularzy 
Zgłoszeniowych, komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli Partnerów (dalej 
„Komisja Rekrutacyjna”) wyłoni Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 
(dalej „Uczestnicy”). Nie wyklucza się możliwości przeprowadzenia z Kandydatami 
dodatkowych rozmów telefonicznych, w celu weryfikacji lub doprecyzowania informacji 



zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest 
nieodwołalna. 

5. Najważniejsze kryteria, które będą brane pod ocenę przez Komisję Rekrutacyjną to: 
1) motywacja Kandydata do udziału w Projekcie,  
2) dotychczasowe doświadczenie Kandydata w zakresie pracy na rzecz innych, 
3) potencjał do wykorzystania nowych umiejętności w praktyce (ewentualnie 

rekomendacje). 
6. Do udziału w Projekcie Organizator zaprosi do 25 Uczestników wskazanych przez 

Komisję Rekrutacyjną oraz dodatkowo do 10 osób, które znajdą się na liście rezerwowej. 
Osoba z listy rezerwowej może stać się Uczestnikiem, o ile któryś z Uczestników 
zrezygnuje z uczestnictwa w Programie oraz pod warunkiem, że osoba ta uzupełni 
dokumenty wskazane z ust. 8 poniżej w terminie wskazanym przez Organizatora. 

7. Informację o wynikach rekrutacji Kandydaci  otrzymają za pomocą poczty elektronicznej 
na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym, nie później niż 20 kwietnia 2019 
r. do godziny 24:00.  

8. W okresie do 25 kwietnia 2019 r. Uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia 
dokumentów i wymaganych materiałów (w tym oświadczenia o zobowiązaniu do 
uczestnictwa w Szkoleniu, potwierdzenie zgody na uczestnictwo w Szkolenia od 
organizacji macierzystej Uczestnika, o której mowa pkt III Regulaminu oraz innych 
materiałów, których wzory znajdą się na czas rekrutacji na stronie 
www.zrozumdrugiego.pl). Nieuzupełnienie w terminie dokumentów, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, będzie skutkowało wykreśleniem Uczestnika z Projektu. 

9. W przypadku, gdy wymogi formalne zgłoszenia spełni mniej niż 25 Kandydatów łącznie, 
Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do uczestniczenia w Projekcie 
odpowiednio mniejszej liczby Uczestników.  
 

 
V. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU  

 
1. W ramach Projektu Organizator wraz z Partnerami i we współpracy z Nansen Center for 

Peace and Dialogue, zorganizuje bezpłatne szkolenie dla Uczestników (dalej 
„Szkolenie”), w czasie którego Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje 
i umiejętności w zakresie prowadzenia dialogów w swoich społecznościach lokalnych. 
Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie w terminie 6-10 maja 2019 r.  

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do udziału w 
Szkoleniu w Warszawie w terminie 1-15 kwietnia 2019 

4. Po ukończonym Szkoleniu Uczestnicy są zobowiązani do prowadzenia działań na rzecz 
swojej społeczności lokalnej (przy wsparciu Organizatora, Partnerów oraz ekspertów z 
Nansen Center for Peace and Dialogue), w których będą wykorzystywać kompetencje 
nabyte w trakcie Szkolenia.  

 
 

VI. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA  
 

1. Uczestnik zobowiązuje się do intensywnej pracy nad rozwijaniem umiejętności 
w zakresie prowadzenia dialogów, aktywnego uczestnictwa w Projekcie oraz jak 
najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Projektu narzędzi służących jego 
rozwojowi, a w szczególności do: 

a) aktywnego uczestniczenia w 5 dniach Szkolenia 
b) pokrycia ewentualnych kosztów dojazdów do miejsca prowadzenia Szkolenia 

i noclegów.  
c) utrzymywania stałego kontaktu mailowego i/lub telefonicznego z Organizatorem i/lub 

Partnerami, 



d) po ukończeniu Szkolenia, do realizacji działań na rzecz swojej społeczności lokalnej 
z wykorzystaniem umiejętności nabytych podczas Szkolenia, których celem będzie na 
przykład: promowanie kultury dialogu, wsparcie w rozwiązywaniu lokalnych 
konfliktów, wzmacnianie kapitału społecznego w społeczności,  

e) bieżącego informowania Organizatora oraz ekspertów Nansen Center o 
realizowanych inicjatywach, a w szczególności o celu podejmowanego działania, 
skali (liczby osób pośrednio i bezpośrednio zaangażowanych w proces), sposobu 
realizacji i zakładanych efektów działania.   

 
VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w przeciągu 5 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o zakwalifikowaniu do Projektu, nie później jednak niż do 25 kwietnia 
2019 r., 

2. W celu dokonania rezygnacji Uczestnik wysyła maila z informacją o rezygnacji na adres 
dialogi@zrozumdrugiego.pl  

 
 
VIII. DANE OSOBOWE 

 
1 Administratorem danych osobowych Kandydatów, w tym Uczestników jest Orange 

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. 
Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych Organizatora: inspektorochronydanych@orange.com 

2 Dane osobowe Kandydatów będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora w 
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rekrutacji do Programu, w celu i przez czas 
przeprowadzenia rekrutacji do Programu (podstawa prawna: zgoda), a po jej 
zakończeniu w okresie i dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz na 
potrzeby wykazania zgodności z przepisami (podstawa prawna: prawnie uzasadniony 
interes). 

3 Dane Osobowe Uczestników oraz osób, które znalazły się na liście rezerwowej, o której 
mowa w pkt IV ust. 6 Regulaminu, będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora 
dodatkowo w celu realizacji Programu, w tym przeprowadzenia Szkolenia, przez czas 
trwania Programu (podstawa prawna: zgoda), a po jego zakończeniu w okresie i dla 
celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz na potrzeby wykazania zgodności 
z przepisami (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes). 

4 Organizator informuje o prawie Kandydatów (w tym Uczestników) do: cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem), 
dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora, sprostowania 
(poprawiania) danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez Kandydata (w tym 
Uczestnika) danych przetwarzanych przez Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do 
innego podmiotu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

5 Kandydatom (w tym Uczestnikom) przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych przez Organizatora w oparciu o podstawę prawną "prawnie 
uzasadnionego interesu administratora”.  

6 Żądania, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, Uczestnik może złożyć do Organizatora 
na adres e-mail: inspektorochronydanych@orange.com 

7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z obowiązku ustawowego, lecz 
jest konieczne do zgłoszenia oraz udziału w (w razie niepodania wszystkich danych 
wymaganych do rejestracji nie będzie można przystąpić do Programu). 



 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, 

gdyby było to konieczne ze względu na właściwą realizację Projektu, wypełnienie jego 
celów lub nieprzewidziane sytuacje losowe. W przypadku wprowadzenia zmian, 
zaktualizowany Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej 
www.zrozumdrugiego.pl   

3. Wszelkie materiały związane z Projektem przekazane Organizatorowi przez 
Uczestników nie podlegają zwrotowi.  

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez 
Uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
 
 

 
 


