
Regulamin rekrutacji do projektu
“Sprawdzam to! - fact checking na Podkarpaciu”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Projekt “Sprawdzam to! - fact checking na Podkarpaciu jest realizowany w ramach dotacji
z funduszu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

2. Organizatorem projektu pod nazwą “Sprawdzam to! - fact checking na Podkarpaciu”,
zwanego dalej „Projektem” jest Fundacja Projekt Spontan z siedzibą w Jaśle, 38-200, ul.
Władysława Jagiełły 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000587638, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010718719 – dalej
„Organizator”.

3. Głównym celem projektu jest edukowanie mieszkańców i mieszkanek Podkarpacia o
tym, jak ważna jest bieżąca weryfikacja przyswajanych przez nich informacji oraz
prowadzenie działań zwiększających umiejętności twarde beneficjentów i beneficjentek z
zakresu fact checkingu.

4. Rekrutacja do ww. projektu ma na celu wybór 20 osób do objęcia roli liderów i liderek
lokalnych, którzy wezmą udział w szkoleniach merytorycznych prowadzonych przez
Organizatora oraz zrealizują własne cykle warsztatów w swoich miejscowościach.

§ 2. TERMIN REKRUTACJI

Rekrutacja odbędzie się poprzez formularz online. Rozpocznie się 10.11.2021 r. i trwać będzie
do 24.11.2021 r. Dostęp do rekrutacji jest publiczny i możliwy pod poniższym linkiem:
http://bityl.pl/X04iy. Każda osoba spełniająca warunki dotyczące roli lidera lub liderki lokalnej
może wysłać swoje zgłoszenie.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Uczestnikami lub uczestniczkami projektu mogą zostać osoby, które do dnia rozpoczęcia
wydarzenia ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 35 roku życia, zamieszkują na terenie
województwa podkarpackiego (min. 5 dni w tygodniu), oraz które nie są pracownikami
lub współpracownikami, wykonującymi powierzone im zlecenia na podstawie umów
cywilnoprawnych Organizatora – dalej „Liderzy”.

2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji do Projektu jest rejestracja w terminie od
10 do 24 listopada 2021 roku za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:
http://bityl.pl/X04iy

3. Po zamknięciu formularza rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna (grupa pięciu
pracowników i pracowniczek Organizatora) oceni otrzymane zgłoszenia pod względem:

- poprawności zgłoszenia,
- spełniania przez osobę kandydującą cech wymaganych na pozycji Lidera lub

Liderki,
- dostępnością osoby kandydującej w terminach szkoleń: 10 - 12.12.2021 r. oraz

14 - 16.01.2022 r.
- uzasadnienia swojego zainteresowania tematyką Projektu,
- dotychczasowego doświadczenia z zakresu pracy z grupą.



4. Organizator poinformuje wszystkie kandydujące osoby o wynikach rekrutacji najpóźniej do
dnia 1 grudnia 2021 r.

5. Uczestnictwo w projekcie odbywa się na warunkach wolontariatu.
6. Liderzy, którzy potwierdzą udział w Projekcie podpiszą z Organizatorem umowy,

ustalając prawa i obowiązki wynikające z ww. zobowiązania.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe osób kandydujących do wzięcia udziału w Projekcie będą przetwarzane
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r.,
poz. 1000) przez Organizatora w celu procesu rekrutacji do Projektu, na co kandydaci
wyrażają zgodę przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego.

3. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych
Uczestników: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, adres mailowy, status
zawodowy.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby kandydującej na
warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia
udziału w procesie rekrutacji.

5. Każda osoba kandydująca, która przekazała Organizatorowi swoje dane osobowe, ma
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie
informacje o rekrutacji oraz Projekcie dostępne w materiałach promocyjnych
publikowanych w Internecie mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Biorąc udział w procesie rekrutacji osoba kandydująca potwierdza, iż zapoznała się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rekrutacji.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla osób kandydujących na stronie internetowej
http://sprawdzamto.org.

http://radamlodziezy.pl/ideathon

