
REGULAMIN WYDARZENIA / Make the Change - Młodzi na rynku pracy

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady
zgodnie z którymi odbywać się będzie Wydarzenie, którego Organizatorem jest Fundacja
Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673
Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000450385, posiadającą NIP: 9512365241, REGON: 1465690008 (dalej „Organizator”)
oraz zasady udziału Uczestników, a także inne prawa i obowiązki Organizatora i
Uczestników, w tym zasady odpowiedzialności.

2. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Biznes w Kobiecych Rękach edycja
2021/2022, który jest finansowany przez Citi Foundation oraz Fundację Citi Handlowy
im. L. Kronenberga w Warszawie.

3. Celem Wydarzenia jest wypracowanie rozwiązań (prototypów) na aktualne wyzwania
młodych na rynku pracy, które zostaną zamieszczone w raporcie przygotowanym przez
Organizatora po zakończeniu projektu Make the change, ich prezentacja oraz dalsze
wzmacnianie kompetencji Uczestników, które są aktualnie niezbędne na rynku pracy. W
trakcie Wydarzenia Uczestnicy będą pracować między innymi metodą design thinking
nad trudnymi obszarami w konteście zatrudniania młodych z perspektywy pracodawcy
oraz osób wchodzących na rynek pracy, co pozwoli im na poznanie innowacyjnej formy
poszukiwania rozwiazań na wybrane zagadnienia.

4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą:
a) poczty elektronicznej – adres: m.zawislinska@fundacjakobiet.org
b) poczty tradycyjnej: adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa.

5. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin pod adresem
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/ w sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba aplikująca lub Uczestnik.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie podane poniżej wyrażenia otrzymały następujące znaczenie:

1. adres e-mail – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za
pomocąśrodków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej;

2. Konsument – oznacza:
a) osobę fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej nie związanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub
b) osobę fizyczną zawierającą umowę z Organizatorem gdy z jej treści wynika, że nie

posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3. Komisja rekrutacyjna – gremium składające się z osób wybranych przez Organizatora,
rozpatrujące zgłoszenia osób aplikujących oraz wydające decyzje w przedmiocie
kwalifikacji na Wydarzenie;
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4. Organizator – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450383, posiadająca NIP: 9512365241,
REGON: 146569008;

5. Platforma – serwis internetowy Organizatora pod adresem
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/
wykorzystywany przez Organizatora w celu rejestracji Uczestników na Wydarzenie oraz
informowania o Wydarzeniu i projekcie Make the change;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny na stronie w zakładce
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/ wraz z wszystkimi
aktualizacjami;

7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.);

8. Systemy teleinformatyczne – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a
także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjnego urządzenia
końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., - Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2460);

9. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
spełnia łącznie następujące warunki:
a) dokona rejestracji w formularzu rekrutacyjnym poprzez Platformę Organizatora na

Wydarzenie w terminie do 27.05.2022
(https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/)

b) pozytywnie przejdzie proces rekrutacji na Wydarzenie o którym mowa w § 3
Regulaminu  oraz potwierdzi swój udział w Wydarzeniu

c) zapozna się oraz zaakceptuje postanowienia Regulaminu;
10. Wydarzenie - wydarzenie pod nazwą „Warsztat design thinking Make the change –

Młodzi na rynku pracy”, którego celem jest rozbudzanie poczucia sprawczości i
budowanie kultury przedsiębiorczości poprzez innowacje społeczne, składające się z
następujących etapów:
etap 1) Warsztat design thinking wraz z prezentacją wypracowanych rozwiązań w dniu
07.06.2022, ul. Konstruktorska 11, Warszawa, 6 piętro, w godz. 9.00-17.00.
etap 2) Gala Finałowa projektu w dniu 09.06.2022, ul. Czackiego 15/17, Warszawa,
parter, w godz. 17.30-21.00.
etap 3) Warsztaty wzmacniające kompetencje na rynku pracy (maj/czerwiec 2022) w
formie online, szczegółowo opisanych w § 4 - 6 Regulaminu.

§ 3

REKRUTACJA I KWALIFKACJA NA WYDARZENIE

1. Aplikować do udziału w Wydarzeniu może każda osoba fizyczna, która ukończyła 19 rok
życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu osoba aplikująca wypłenia formularz rekrutacyjny
który znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz jest
zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem.

3. Formularz zgłoszeniowy przewiduje obowiązek udzielenia w szczególności następujących
informacji:
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a) dane podstawowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce
zamieszkania, wiek;

b) status zawodowy
c) wskazanie na wyzwania młodych ludzi na rynku pracy oraz informacja czy te

wyzwania dotyczyły bezpośrednio osoby aplikującej;
d) wskazanie na zjawiska obserwowane wśród młodych osób lub występujące u

osoby aplikującej;
e) informacja o tym, czy osoba aplikująca lubi rozwiązywać problemy w sposób

kreatywny;
f) informacja o możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu oraz Gali Finałowej

projektu Make the change, które odbęda się odpowiednio w dniach 07.06.2022 w
godzinach 9.00-17.00 oraz 09.06.2022 w godzinach 17.30-21.00.

4. Osoba aplikujaca może wysłać tylko jeden formularz rekrutacyjny.
5. Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony w języku polskim.
6. Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego osoba aplikująca potwierdza fakt zapoznania

się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (chceck-box). Przed wysłaniem
formularza osoba aplikująca może dodatkowo zaznaczyć pole wyboru (check-box) przy
oświadczeniu o zgodzie na otrzymywanie Newslettera, rozpowszechnianie wizerunku czy
też kontakty telefoniczne.

7. Akceptacja Regulaminu jest dowolna, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Wydarzeniu.
8. Osoba aplikujaca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w

formularzu rejestracyjnym. Zabrania się umieszczania w formularzu rekrutacyjnym
jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym w szczególności: treści
zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, treści sprzecznych z
zasadami współżycia społecznego, o charakterze rasistowskim, nawołujących do
przemocy wobec ludzi lub zwierząt, naruszających prawa osób trzecich.

9. Rekrutacja na Wydarzenie i możliwość wysyłania formularzy rekrutacyjnych jest możliwa
w terminie od 17.05.2022 r.  do 27.05.2022 r .

10. Formularze rekrutacyjne złożone po terminie wskazanym w ust. 9 nie będą rozpatrywane.
11. Otrzymane zgłoszenia rekrutacyjne rozpatrywać będzie Komisja rekrutacyjna powołana

przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niepodawania do publicznej
wiadomości imion i nazwisk osób wchodzących w skład Komisji rekrutacyjnej. Decyzje
podejmowane przez nią w toku postępowania rekrutacyjnego są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

12. Komisja rekrutacyjna ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę takie kryteria jak: otwartość na
pracę w grupie, zainteresowanie tematem wyzwań młodych na rynku pracy, gotowość do
kreatywnej pracy, dostępność w dniu Wydarzenia. Komisja rekrutacyjne będzie dążyć do
skompletowania różnorodności grup w celu efektywnego przeprowadzenia Wydarzenia.

13. Po rozpatrzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego, Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o:
a) odrzuceniu zgłoszenia;
b) przyjęcia zgłoszenia;
c) zakwalifikowaniu zgłoszenia na listę rezerwową.

14. Informacje o decyzji Komisji rekrutacyjnej osoba aplikująca otrzymuję pocztą
elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie w terminie do 31.05.2022 r. Osoby
zakwalifikowane do Wydarzenia będą proszone o potwierdzenie swojej obecności na
Wydarzeniu.

15. Organizator nie podaje przyczyn odrzucenia zgłoszenia.
16. W przypadku gdy osoba aplikująca, której zgłoszenie zostało przyjęte, poinformuje

Organizatora o swojej nieobecności w Wydarzeniu, Organizatorator przyjmie zgłoszenie
osoby znajdującej się na liście rezerwowej.

17. Komisja rekrutacyjna spośród wszystkich osób, które złożą formularze rekrutacyjne
wybierze 30-36 Uczestników, z których zostanie utworzonych 5 lub 6 zespołów
projektowych.



18. Organizator zgodnie z przepisami prawa informuje, że korzystanie z usług
elektronicznych może wiązać się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego
oraz urządzenia Uczestnika szkodliwym oprogramowanie. W celu zminimalizowania
zagrożenia Organizator zaleca stosowanie odpowiednich środków technicznych
adekwatnych do zidentyfikowanych przez uczestnika ryzyk, w szczególności programów
antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4

PIERWSZY ETAP WYDARZENIA

1. Pierwszy etap Wydarzenia odbędzie się w dniu 07.06.2022 r., w godzinach 9:00-17:00 w
Brain Embassy, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, 6 piętro.

2. Pierwszy etap Wydarzenia będzie podzielony na etapy, podczas których Uczestnicy będą
pracowali w grupach wybranych przez Organizatora. Organizator przewiduje
następujące 5 kroków pierwszego etapu Wydarzenia:

a) KROK 1: Empatyzacja – ćwiczenia angażujące członków zespołu w
zrozumienie celów, wyzwań, obaw, frustracji, oczekiwań 6 person na
podstawie materiałów przygotowanych przez Organizatora;

b) KROK 2: DEFINIOWANIE PROBLEMU – ćwiczenie na zrozumienie wyzwań z
dwóch perspektyw, angażujące poszczególne zespoły projektowe;

c) KROK 3: GENEROWANIE POMYSŁÓW – 3 metody na burzę mózgów;
d) KROK 4: BUDOWANIE PROTOTYPÓW – prezentacja jednego najlepszego

prototypu na template Word/PPT/EXCEL lub z wykorzystaniem innego
narzędzia;

e) KROK 5: PREZENTACJE ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH: w trakcie ostatniej
godziny Wydarzenia panel ekspertów wyłonionych przez Organizatora
obejrzy i oceni 5-minutowe prezenatcje wszystkich zespołów projektowych.

3. Pierwszy etap Wydarzenia będzie prowadzony przez trenerki specjalizujące się w
metodzie design thinking.

4. W początkowym etapie Wydarzenia Uczestnicy będą zapoznani z założeniami i celem
projektu oraz przebiegiem Wydarzenia.

5. Oczekiwanym rezultatem Wydarzenia są propozycje Uczestników konkretnych rozwiązań
na postawione przed Uczestnikami wyzwania zgodnie z zasadami określonymi w § 4
Regulaminu.

6. Uczestnicy zobowiązują się, że wypracowane podczas Wydarzenia rozwiązania
(prototypy) będą ich autorstwa i nie będą naruszały żadnych praw przysługujących
osobom trzecim, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności
przemysłowych.

7. Zakazuje się Uczestnikom Wydarzenia, aby rozwiązania (prototypy) wypracowane
podczas Wydarzenia były sprzeczne z prawem, wykorzystywały zakazane treści, w
szczególności, aby:

a) nawoływały do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt lub
pochwalają taką przemoc;

b) nawoływały do nienawiści na tle róźnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwymiarowość lub pochwalały taką
nienawiść;

c) zniesławiały lub znieważały jakąkolwiek osobę;
d) naruszały dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, w tym jej prawo do ochrony

wizerunku;
e) były sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami;
f) zawierały wulgaryzmy lub inne treści o chrakterze obraźliwym;
g) nawoływały do zachowań niebezpiecznych lub pochwalały takie zachowania;



h) służyły promocji lub reklamie innych podmiotów niż Organizator i Partnerzy
Wydarzenia.

8. Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie naruszenia praw, o których mowa w
ust 6-7 powyżej.

9. Organizator zastrzega możliwość kasowania, usuwania lub niszczenia przez siebie zadań
konkursowych, które naruszają ust. 6-7 powyżej, bez uprzedzenia Uczestnika.

10. Na zakończenie pierwszego etapu Wydarzenia reprezentant/reprezentanci zespołów
projektowych przedstawią swoje rozwiązania (prototypy) wypracowane podczas
Wydarzenia publicznie przed panelem ekspertów. Każdy zespół projektowy będzie miał
na prezenatcję 5 minut.

11. Ogłoszenie najlepszych rozwiązań (prototypów) nastapi w dniu 07.06.2022 r., poprzez
poinformowanie Uczestników o tym fakcie podczas Wydarzenia.

12. Panel ekspertów w trakcie oceny prezentacji będzie w szczególności brał pod uwagę
oryginalność rozwiązania, gotowość do wdrożenia rozwiązania, sposób prezentacji,
odniesienie się do tematyki poruszanej w trakcie warsztatu, innowacyjność oraz
uniwersalność pomysłu.

13. Dwa najlepiej ocenione prototypy będą zaprezentowane na Gali Finałowej przez
reprezentantów grup w dniu 09.06.2022 r.

14. Utrwalanie przez Uczestnika treści lub przebiegu Wydarzenia jakąkolwiek metodą jest
zabronione.

15. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz
zasad panujących w miejscu Wydarzenia.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

17. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektu, w którym prowadzone będzie Wydarzenie.

18. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak
również instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych wydawanych przez
Organizatora.

§ 5

DRUGI ETAP WYDARZENIA

1. Drugi etap Wydarzenia odbędzie się 9 czerwca 2022 w Warszawie przy ul. Czackiego
15/17 w godz. 17.30-21.00. (Gala Finałowa projektu).

2. W trakcie Gali Finałowej jedym z punktów programu będzie prezenatcja dwóch
najlepszych prototypów wypracowanych zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

3. Gala Finałowa jest wydarzeniem dostępnym publicznie.
4. Gala Finałowa to wydarzenie merytoryczne oraz networkingowe.

§ 6

TRZECI ETAP WYDARZENIA

1. Dwa zespoły projektowe, których prototypy zostały najlepiej ocenione zgodnie z § 4
Regulaminu wezmą udział w warsztatach wzmacniających ich kompetencje na rynku
pracy.

2. Warsztaty odbędą się online.
3. Warsztaty odbędą się w maju lub czerwcu 2022; o szczegółach warsztatów Uczestnicy, o

których mowa w ust. 1 zostaną poinformowani Organizatora z wyprzedzeniem.



§ 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu osoba biorąca udział w Wydarzeniu udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu wypracowanego w ramach
Warsztatów  na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi technikami, w szczególności

drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego
na dowolnych nośnikach,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach
systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i
wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,

c) wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy
utworów,

d) rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach serwisów
społecznościowych, telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty
elektronicznej a także wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji
elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty
elektronicznej;

e) korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów oraz innych
materiałów nietwórczych;

2. Licencja o której mowa w ust. 1 powyżej jest udzielana bez ogranicznej czasowych,
terytorialnych oraz jest udzielana nieodpłatnie.

3. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie dalszych licencji na rzecz osób trzecich przez
Organizatora.

4. Udzielenie licencji nastąpi w momencie zaprezentowania rozwiązania wypracowanego
podczas Wydarzenia przez reprezentanta grupy.

5. Osoba biorąca udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez
Organizatora z opracowań utworu wypracowanego w ramach Wydarzenia. Ponadto
osoba biorąca udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na zezwalanie przez Organizatora na
korzystanie z opracowań utworu przez osobę trzecią.

§ 8

ZAWARCIE UMOWY O WYDARZENIE

1. Zawarcie Umowy o Wydarzenie wymaga spełnienia przez Uczestnika łącznie
następujących wymogów:

a) uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
b) akceptacji Regulaminu.
c) pozytywne rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego przez Komisję

rekrutacyjnie i potwierdzenie wzięcia udziału w Wydarzeniu przez
Uczestnika.

2. Do zawarcia Umowy o Wydarzenie dochodzi z chwilą spełnienia warunków określonych w
punktach a-c.



§ 9

SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA PRZEZ ORGANIZATORA

1. Informacja o programie Wydarzenia jest dostępna na stronie
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/ .

2. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny.
3. Wydarzenie odbędzie się w dniach wskazanych w § 2 definicja nr 10 Regulaminu.
4. Termin Wydarzenia określony w ust. 3 może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od

Organizatora. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o zmianie terminu
Wydarzenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Uczestnik będzie uprawniony do:
a) akceptacji zmiany terminu i wzięcia udziału w Wydarzeniu w przedstawionym

terminie
b) odmowy akceptacji zmiany terminu i odstąpienia od Umowy o Wydarzenie ze

skutkiem natychmiastowym.
5. Postanowienie ust. 4 nie ma zastosowania do Uczestników niebędących Konsumentami,

w stosunku do których Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany terminu
Wydarzenia, o czy poinformuje niezwłocznie Uczestników niebędących Konsumentami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wysłania informacji mailowej o pozytywnej rekrutacji
tylko do tych Uczestników, którzy zakwalifikowali się na Wydarzenie w procesie
rekrutacyjnym po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego dostępnego w Platformie
Organizatora. Liczba miejsc jest ograniczona.

7. Udział w Wydarzeniu odbywa się „na żywo”, a Uczestnik może wziąć w nim udział za
okazaniem przesłanego przez Organizatora biletu.

§ 10

WYGAŚNIĘCIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY O WYDARZENIE

1. Umowa o Wydarzenie wygasa z chwilą jej wykonania.
2. Uczestnik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Wydarzenie w każdym czasie ze

skutkiem natychmiastowym.

§ 11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o
Wydarzenie w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podawania przyczyn i
bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy o Wydarzenie nie przysługuje od umowy o świadczenie
usług jeśli Organizatorzy wykonali usługę za wyraźną zgodą Uczestnika będącego
Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego
spełnieniu przez Organizatorów traci prawo odstąpienia od umowy;

§ 12

REKLAMACJA

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/


1. Uczestnik jest uprawniony do założenia reklamacji:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny:

m.jezynska@fundacjakobiet.org
b) pisemnie na adres na adres siedziby Organizatora.

2. Organizatorzy zalecają wskazanie przez Uczestnika w reklamacji następujących
informacji:
a) imię, nazwisko, adres elektroniczny (email) Uczestnika;
b) zwięzły opisu sytuacji;

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie w jakiej otrzymał

reklamację, na adres, z którego została złożona reklamacja, chyba że Uczestnik w treści
reklamacji wskaże inny adres korespondencyjny.

§ 13

POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW

1. Organizator informuje, że Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do
pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń.

2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia
roszczeń przez Uczestnika będącego Konsumentem jest możliwe w szczególności:
a) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich

Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do
tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b) przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik
inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe
informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w
siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów.
Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub
urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym
zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

4. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej
platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=E
N.

§ 14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Organizatorów na szkodę powstałą wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań Organizatorów jest wyłączona, z wyjątkiem
odpowiedzialności za szkodę powstałą z winy umyślnej Organizatorów.

2. Odpowiedzialność Organizatorów z tytułu rękojmi za wady świadczenia jest wyłączona z
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

mailto:m.jezynska@fundacjakobiet.org
https://uokik.gov.pl/pozas%C4%85dowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN


3. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w ust. 1 oraz ust. 2 nie ma zastosowania do
Uczestników będących konsumentami.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Wydarzenia
wskazane są w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem strony internetowej
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/

§ 16

ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności
z powodu:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń,

interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez

właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Organizatora lub
Uczestnika;

c) zmiany wymogów technicznych;
d) konieczności usunięcia błędów lub modyfikacji nieprecyzyjnych postanowień lub

omyłek pisarskich;
e) zmiany danych kontaktowych, linków, numerów identyfikacyjnych
f) zdarzenia siły wyższej.

2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie Organizatora. W każdej wersji
Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.

3. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty
powiadomienia Uczestnika, chyba, że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na
bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Organizatora na
podstawie orzeczenia sąd powszechnego lub decyzji organu.

4. Jeżeli Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu może wypowiedzieć Umowę o
Wydarzenie ze skutkiem natychmiastowym.

§ 17

PACTUM DE NON CEDENDO

Jeżeli z tytułu uczestnictwa w Konkursie powstanie jakakolwiek wierzytelność na rzecz osoby
biorącej udział w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie nie może dokonać cesji tej
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Organizatora.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe

przepisy prawa polskiego’

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mtc-mlodzi-na-rynku-pracy/


3. Spory między Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym Konsumentem będą
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwe dla siedziby Organizatora.

4. Regulamin obowiązuje z chwilą jego publikacji.



Załącznik nr 1

_____________________________
(miejscowość i data)

Organizator
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa

Uczestnik:

______________________________
(imię i nazwisko)
_____________________________

_____________________________
(adres do korespondencji)

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Wydarzenie

Ja niżej podpisany/podpisana _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym odstępuję
od Umowy o Wydarzenie _____________________________ zawartej pomiędzy mną a Organizatorem w
dniu _____________________________.

_____________________________
(podpis)


