REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKTYWNOŚĆ MŁODEGO WARSZAWIAKA”
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§1
Informacje ogólne
Projekt „Aktywność Młodego Warszawiaka” (dalej: Projekt) jest zadaniem publicznym,
powierzonym do realizacji przez miasto stołeczne Warszawa na podstawie umowy z dnia
29.11.2021 r. UMIA/SR/B/VIII/2/2/379/2021-2022 , w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w latach 2021-2022 realizowanym przez Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej przy współpracy Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rzecz m. st. Warszawy.
Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 i jest czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, adres e-mail aktywnowsc@awf.edu.pl
Projekt finansowany jest ze środków m. st. Warszawy.
Czynności prawne przewidziane dla Beneficjentów w Regulaminie wykonywane będą przez
reprezentujących dzieci oddziałów klasy III rodziców/opiekunów prawnych.
Regulamin uczestnictwa określa w szczególności:
1) cel Projektu,
2) zasady uczestnictwa szkół, nauczycieli i uczniów w Projekcie,
3) zakres Projektu,
4) obowiązki i uprawnienia Uczestników oraz Beneficjentów biorących udział w Projekcie,
5) obowiązki i uprawnienia Organizatora,
6) zasady rezygnacji szkół, nauczycieli i uczniów z udziału w Projekcie.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Organizator Projektu – Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności
Fizycznej, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa,
2) Uczestnicy – szkoły, z którymi podpisano umowy o współpracy,
3) Beneficjenci – dzieci z oddziałów klasy III warszawskich szkół podstawowych.
§2
Informacja o projekcie
Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady rekrutacji Uczestników oraz warunki
udziału dzieci oddziałów klasy III warszawskich szkół podstawowych w projekcie „Aktywność
Młodego Warszawiaka”.
Okres realizacji Projektu 30.10.2021 r. – 30.09.2022 r.
Projekt skierowany jest do uczniów oddziałów klasy III szkół podstawowych m. st. Warszawy.
Udział Uczestników i Beneficjentów w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
Wsparciem planuje się objąć 400 oddziałów klasy III szkół podstawowych zlokalizowanych
w granicach m. st. Warszawy, liczących łącznie około 10 000 uczniów.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora Projektu.
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§3
Cel i zadania Projektu
1. Celem głównym Projektu jest określenie poziomu sprawności fizycznej dzieci z oddziałów
klasy III warszawskich szkół podstawowych i wdrożenie działań podnoszących aktywność
fizyczną dzieci oraz wykształcenie w dzieciach oddziałów klasy III korzystnych nawyków w
zakresie zdrowego odżywania i zdrowego stylu życia poprzez prowadzone zajęcia edukacyjne.
2. W ramach Projektu będą realizowane następujące zadania edukacyjne i poznawcze, których
bezpośrednimi beneficjentami będą dzieci, przy współpracy z ich opiekunami oraz
nauczycielami-wychowawcami:
1) Mój rozwój fizyczny – kontrola i ocena rozwoju fizycznego Uczestników,
2) Moja sprawność fizyczna – kontrola i ocena sprawności fizycznej Uczestników,
3) Sposób prosty na kręgosłup prosty – profilaktyka wad postawy,
4) Jem kolorowo i zdrowo – warsztaty zdrowego żywienia,
5) Taki jestem sam jak o siebie dbam – walka z nadwagą i otyłością,
6) Ruszam się sam, bo pomysł mam – kampania w mediach społecznościowych i szkołach,
7) Chcę bo umiem, umiem bo chcę – popularyzacja różnorodnych form aktywności fizycznej,
8) Tropiciel sportowych miejsc – zapoznanie z ofertą obiektów sportowych m. st. Warszawy,
9) Rodzina ruszyć się da – integrowanie rodzin, klas i szkół wokół rekreacji ruchowej.
3. Szczegółowy opis zadań określonych w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej dla dzieci w szkołach oraz obiektach
sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Warszawy i on-line (webinaria) dla
nauczycieli i rodziców.
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§4
Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie
Za przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji do Projektu odpowiada Organizator.
W Projekcie mogą wziąć udział szkoły podstawowe działające na terenie m.st. Warszawy,
które prowadzą oddziały klasy III i które wypełniły elektroniczny formularz zgłoszenia szkoły
do udziału w Projekcie.
Rekrutacja Uczestników do udziału w Projekcie rozpocznie się 6 grudnia 2021 r. i będzie
trwała do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania planowanej liczby oddziałów klasy III
Uczestników zakwalifikowanych do Projektu.
Wykaz dokumentów rekrutacyjnych:
1) elektroniczny formularz zgłoszenia Uczestnika i jego oddziału/ów klasy III do Projektu,
dystrybuowany w wiadomości e-mail na adres dyrektora szkoły podstawowej lub pobrany
ze strony internetowej Projektu;
2) elektroniczny formularz zgłoszenia uczniów danej klasy do udziału w Projekcie,
dystrybuowany na adres e-mail nauczyciela-wychowawcy klasy lub pobrany ze strony
internetowej Projektu;
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3) drukowane (papierowe) formularze rekrutacyjne dziecka wraz z deklaracją uczestnictwa
w Projekcie – wypełniane przez rodziców/opiekunów;
4) drukowane(papierowe) zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna oraz
dziecka (imię, nazwisko, płeć i data urodzenia, wyniki pomiarów somatycznych i rezultaty
prób sprawnościowych);
5) drukowane (papierowe) zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka do działań
informacyjnych i sprawozdawczych;
6) drukowane (papierowe) zgody nauczyciela na udział w Projekcie oraz przetwarzanie
danych osobowych nauczyciela;
7) drukowane (papierowe) oświadczenie o zapoznaniu z procedurą bezpieczeństwa
w związku z COVID-19.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) i 2) przekazywane są drogą elektroniczną.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3) – 7) przyjmowane są w Biurze Projektu lub za
pośrednictwem pracowników Projektu realizujących Projekt w czasie ich wizyty w szkole.
7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są przekazywane wraz z wiadomością e-mail kierowaną
do dyrektorów szkół wraz z zaproszeniem do udziału w Projekcie oraz dostępne do pobrania
pod adresem internetowym https://www.awf.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/aktywnosc-mlodegowarszawiaka Do udziału w Projekcie mogą zgłosić się Uczestnicy, którzy otrzymali
wiadomość e-mail z zaproszeniem od Organizatora lub Uczestnicy, którzy samodzielnie
pobrali i wysłali dokumenty rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem.
8. Procedura rekrutacji uczestników składa się w z dwóch etapów:
1) Etap I – przyjmowanie, dokonywanych przez dyrektorów szkół, zgłoszeń szkół i klas (na
formularzu Forms) (od 10.12.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń)
2) Etap II – wewnątrzszkolna/wewnątrzklasowa procedura zgłoszenia uczniów i opiekujących
się nimi nauczycieli do Projektu (uzupełnianie dokumentów papierowych) i ich
ewidencjonowania w plikach Excela wypełnianych i przesyłanych na wskazany adres email przez nauczycieli-wychowawców klas najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku.
9. Organizator, w terminie trzech dni od wpłynięcia zgłoszenia, powiadamiał szkoły o
zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
10. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, tj. data przesłania
zgłoszenia Uczestnika poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego online.
11. Szkoły chcące wziąć udział w Projekcie dostarczą dokumenty rekrutacyjne II Etapu dotyczące
uczniów i nauczycieli wymienione w ust. 4 pkt 3) – 7) do dnia 31 stycznia 2022 roku.
12. Organizator będzie prowadził listę rezerwową, na którą Uczestnicy będą wpisywani zgodnie z
kolejnością zgłoszeń.
13. W przypadku nieuzupełnienia przez Uczestnika dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 2
w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku, Uczestnik taki jest wykluczony z udziału w
Projekcie a Organizator zawiadomi kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej o
zakwalifikowaniu się do Projektu.
14. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników przeprowadzona zostanie
dodatkowa rekrutacja. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia rekrutacji
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uzupełniającej na każdym etapie Projektu spośród Uczestników wpisanych na listę rezerwową,
a w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników na liście rezerwowej, również spośród
szkół zaproszonych dodatkowo przez Organizatora.
15. Nieprawidłowe i niekompletne dokumenty zgłoszeniowe zostaną odrzucone.
16. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane klasy i szkoły, które zgłosiły się do udziału
w Projekcie w ramach Etapu I i dostarczyły wszystkie wymagane dokumenty określone
w Regulaminie.
17. Organizator zawrze ze szkołami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie umowy o
współpracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu.
§5
Obowiązki i uprawnienia Uczestników Projektu
Uczestnik zobowiązuje się do:
1) udziału w działaniach przewidzianych w Harmonogramie Projektu oraz umowie o współpracy,
w szczególności do zapewnienia udziału nauczycieli, wskazanych przez Uczestnika, w
zajęciach organizowanych na terenie placówki Uczestnika w godzinach zajęć lekcyjnych,
2) zapewnienia udziału uczniów w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu na terenie
placówki Uczestnika w godzinach zajęć lekcyjnych, oraz opieki nad tymi uczniami, których
rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na udział dziecka w Projekcie i nie biorącymi udziału
w zajęciach związanych z Projektem wraz ze swoją klasą,
3) nieodpłatnego zapewnienia sali lekcyjnej lub sal lekcyjnych w celu przeprowadzenia zajęć na
terenie placówki Uczestnika w godzinach zajęć lekcyjnych,
4) uzyskania pisemnych zgód na udział nauczyciela i Beneficjenta w Projekcie,
5) udziału Uczestnika w działaniach promocyjnych, ewaluacyjnych, podsumowujących oraz
wymaganych w ramach rozliczenia Projektu, w tym do:
a) udostępnienia przestrzeni szkolnej na potrzeby tworzenia przez Organizatora materiałów
promujących lub przedstawiających Projekt,
b) aktywnego udziału w działaniach ewaluacyjnych Projektu,
c) w przypadku zewnętrznej kontroli Projektu – udostępnienia niezbędnych informacji
i dokumentacji.
6) informowania Organizatora o wszelkich zmianach w danych Uczestnika, nauczycieli
i Beneficjentów podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, w ciągu 7 dni od wystąpienia
zmiany;
7) zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz umowy.
§6
Obowiązki i uprawnienia rodziców/opiekunów Beneficjentów Projektu
1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne. Decyzję o wzięciu udziału Beneficjentów w
Projekcie w ramach oddziałów klasy III podejmują rodzice / opiekunowie prawni
Beneficjentów.
2. Rodzic lub opiekun prawny Beneficjenta zobowiązuje się do:
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1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, aktualnych i zgodnych ze
stanem faktycznym, o których mowa w § 4 ust. 5 dotyczących dziecka oraz do zapoznania
się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu.
2) wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby Projektu danych osobowych dziecka
i wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w celu dokumentowania
i informowania o Projekcie,
3) wypełnienia elektronicznej ankiety ewaluacyjnej na zakończenie realizacji Projektu.
Podpisanie deklaracji uczestnictwa Beneficjenta w Projekcie wiąże się z wyrażeniem zgody na
udział Beneficjenta we wszystkich organizowanych zajęciach edukacyjnych oraz prowadzonej
diagnozie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej.
Rozpoczęcie udziału w Projekcie następuje wraz z dniem pierwszych zajęć prowadzonych
w ramach Projektu.
Wykluczenie Beneficjenta Projektu z zajęć może nastąpić w sytuacji:
1) rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie potwierdzonej w formie pisemnej,
2) odwołaniu przez rodzica/opiekuna prawnego Beneficjenta zgody na udział Beneficjenta
w Projekcie,
3) absencji przekraczającej 70% wszystkich odbytych w całym okresie realizacji Projektu
zajęć.
Rodzic/opiekun prawny Beneficjenta ma obowiązek zgłaszać do Biura Projektu rezygnację z
udziału w Projekcie oraz zaplanowaną dłuższą nieobecność dziecka w planowanych zajęciach.
Rodzic/opiekun prawny Beneficjenta będzie punktualnie przyprowadzał Beneficjenta
w wyznaczonych terminach na zajęcia organizowane w ramach Projektu.
Rodzic/opiekun prawny Beneficjenta jest zobowiązany zawrzeć w deklaracji uczestnictwa
informację o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do udziału Beneficjenta w określonym
rodzaju zajęć.
§7
Organizacja Projektu
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników oraz studentów Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz pracowników firmy zewnętrznej
zaangażowanej do realizacji zadań w ramach Projektu.
Szczegółowy terminarz i harmonogram zajęć zostanie ustalony z Uczestnikami w ramach
Projektu oraz prowadzącymi.
Organizator Projektu zobowiązuje się do zapewnienia merytorycznie przygotowanych
prowadzących do realizacji zajęć.
Organizator oświadcza, że wszystkie osoby skierowane przez Organizatora do prowadzenia
zajęć z Beneficjentami, będą dopuszczone do prowadzenia zajęć dopiero po uprzednim
sprawdzeniu, czy dane tej osoby nie widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
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6. Informację
o
odwołaniu
zajęć
Organizator
umieści
na
stronie
https://www.awf.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/aktywnosc-mlodego-warszawiaka
oraz
prześle pocztą elektroniczną na adresy e-mail Uczestników i rodziców/opiekunów
prawnych Beneficjentów.
7. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie uzgodnionym z Uczestnikami.
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§8
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej
Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.
We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za
pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968
Warszawa lub wysyłając e-mail na adres aktywnosc@awf.edu.pl…………..
Przetwarzanie ma na celu realizację Projektu „Aktywność Młodego Warszawiaka” na
podstawie wyrażonej zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez dyrektorów, uczniów,
rodziców i nauczycieli danych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 lit. a RODO0 oraz art. 6 ust.1 lit. f
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione Prezydentowi m.st. Warszawy w zakresie
niezbędnym do kontroli prawidłowości prowadzonego Projektu. W przypadku zaistniałej
konieczności dane osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom
uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe pozyskane w celu organizacji Projektu będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji Projektu oraz przedawnienia roszczeń. W przypadku cofnięcia zgody
dokumenty przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane animizacji, jeżeli
spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
7. W ramach Projektu dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, których dane będą
przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz
przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w
art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo
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do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora
wynikające z obowiązującego prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w
art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych zgodnie z art. 77 RODO; W celu skorzystania z w/w praw należy skierować
żądanie do Administratora l. Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator
będzie musiał upewnić się, że dyrektor, nauczyciel, uczeń lub rodzic ma powyższe prawo,
czyli odpowiednio go
zidentyfikować.
g) W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Administratora . Przed
realizacją uprawnień Administrator, do którego skierowano żądanie musi upewnić się, że
osoba której dane dotyczą ma takie prawo, czyli musi zostać odpowiednio
zidentyfikowana.
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Projektu. Niepodanie danych
osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w Projekcie .
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w Projekcie mają zastosowanie
postanowienia wynikające z Umowy UM/A/SR/B/VIII/2/2/379/2021-2022 z dn. 29 listopada
2021 r.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców
usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa
w rekrutacji do Projektu;
2) naruszenie przez Uczestników, nauczycieli, Beneficjentów praw autorskich lub dóbr
osobistych osób trzecich;
3) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do Projektu, których
Organizator nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn
niezależnych od Organizatora, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści
Regulaminu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze
strony organów do tego upoważnionych.

str. 7

4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków uczestnictwa w Projekcie uczestnicy
zostaną indywidualnie poinformowani przez Biuro Projektu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronie
internetowej
Projektu
https://www.awf.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/aktywnosc-mlodegowarszawiaka
Niniejszy
Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
https://www.awf.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/aktywnosc-mlodego-warszawiaka
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) żądania złożenia od Uczestników i Beneficjentów dodatkowych dokumentów i oświadczeń
związanych z udziałem w Projekcie,
2) zmiany terminów zajęć na zasadach określonych w Regulaminie,
3) monitorowania postępu uczestników biorących udział w oferowanych formach wsparcia
oraz przeprowadzenia ewaluacji projektu.
7. Wszelkie zapytania dotyczące Projektu należy kierować na adres e-mailowy:
aktywnosc@awf.edu.pl
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2021 r. i obowiązuje przez okres trwania
Projektu.
9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
1) szczegółowy opis zadań realizowanych w Projekcie,
2) elektroniczny formularz zgłoszenia Uczestnika i jego oddziału/ów klasy III do Projektu,
3) elektroniczny formularz zgłoszenia uczniów danej klasy do udziału w Projekcie,
4) formularz rekrutacyjny dziecka wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie,
5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna oraz dziecka (imię, nazwisko,
płeć i data urodzenia, wyniki pomiarów somatycznych i rezultaty prób sprawnościowych),
6) zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka do działań informacyjnych i sprawozdawczych,
7) zgoda nauczyciela na udział w Projekcie oraz przetwarzanie danych osobowych
nauczyciela,
8) oświadczenie o zapoznaniu z procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19,
9) umowa o współpracy.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE
Zadanie MÓJ ROZWÓJ FIZYCZNY - kontrola i ocena rozwoju fizycznego, obejmujące: webinaria
dla nauczycieli każdej z dzielnic (10 spotkań po około 1,5 godziny zegarowej wykładu i 30 min.
sesji pytań i odpowiedzi, prezentacja, test sprawdzający) przygotowujące nauczycieli w zakresie
wdrażania uczniów do samodzielnego monitorowania rozwoju fizycznego; spotkania studyjne w
każdej klasie biorącej udział w Projekcie.
Zadanie MOJA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA - kontrola i ocena sprawności fizycznej, obejmujące:
webinaria dla nauczycieli każdej z dzielnic (10 spotkań po około 1,5 godziny wykładu i 30 min.
sesji pytań i odpowiedzi, prezentacja, test sprawdzający) przygotowujące nauczycieli do
samodzielnego przeprowadzenia pomiaru i oceny sprawności fizycznej uczniów; przeprowadzenie
testów sprawności fizycznej uczniów oddziału klasy III szkoły podstawowej.
Zadanie SPOSÓB PROSTY NA KRĘGOSŁUP PROSTY - profilaktyka wad postawy, obejmujące:
warsztaty dla rodziców w zakresie profilaktyki wad postawy ich dzieci (webinaria - 5 spotkań po
około 1,5 godziny zegarowej warsztatów i 30 min. sesji pytań i odpowiedzi, materiały do
samokontroli dla rodziców, z automatycznymi odpowiedziami i komentarzem); webinaria dla
nauczycieli każdej z dzielnic (10 spotkań po około 1,5 godziny zegarowej wykładu i 30 min. sesji
pytań i odpowiedzi, prezentacja, test sprawdzający) przygotowujące nauczycieli w zakresie
profilaktyki wad postawy; spotkanie studyjne w każdej klasie biorącej udział w Projekcie;
opracowanie klasowych programów profilaktyki wad postawy.
Zadanie JEM ZDROWO I KOLOROWO - warsztaty zdrowego żywienia, obejmujące: warsztaty dla
rodziców w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych ich dzieci (webinaria 5 spotkań po około 1,5 godziny zegarowej warsztatów i 30 min. sesji pytań i odpowiedzi,
materiały do samokontroli dla rodziców, z automatycznymi odpowiedziami i komentarzem);
webinaria dla nauczycieli każdej z dzielnic (10 spotkań po około 1,5 godziny zegarowej wykładu i
30 min. sesji pytań i odpowiedzi, prezentacja, test sprawdzający) przygotowujące nauczycieli w
edukacji dzieci do zdrowego odżywiania się; spotkanie studyjne ZDROWA PRZEKĄSKA w
każdej klasie biorącej udział w Projekcie.
Zadanie TAKI JESTEM SAM JAK O SIEBIE DBAM - walka z nadwagą i otyłością, obejmujące:
edukację rodziców w zakresie profilaktyki, zwalczania oraz skutków nadwagi i otyłości wśród
dzieci (webinaria - 5 spotkań po około 1,5 godziny zegarowej warsztatów i 30 min. sesji pytań i
odpowiedzi, materiały do samokontroli dla rodziców, z automatycznymi odpowiedziami i
komentarzem); webinaria dla nauczycieli każdej z dzielnic (10 spotkań po około 1,5 godziny
zegarowej wykładu i 30 min. sesji pytań i odpowiedzi, prezentacja, test sprawdzający)
przygotowujące nauczycieli w zakresie wspierania dzieci w walce z nadwagą i otyłością;
spotkanie studyjne w każdej klasie biorącej udział w Projekcie.
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Zadanie RUSZAM SIĘ SAM BO POMYSŁ MAM - kampanie w social mediach i szkołach,
obejmujące: aktywizowanie dzieci i środowisk lokalnych w podejmowaniu aktywności fizycznej;
prowadzenie promocyjnych kampanii w mediach społecznościowych; spotkania animacyjne w
każdej klasie biorącej udział w projekcie; opracowanie przez każdą klasę/szkołę biorącą udział w
projekcie - przewodnika dobrych praktyk promujących aktywność fizyczną.
Zadanie CHCĘ BO UMIEM, UMIEM BO CHCĘ - popularyzacja różnorodnych form aktywności
fizycznej, obejmujące: animowanie różnorodnych form aktywności fizycznej na wolnodostępnych
i użyczonych obiektach przez studentów AWF i podmioty działające w obszarze rekreacji
fizycznej i sportu na terenie m. st. Warszawy; aktywizowanie podmiotów gospodarczych z
obszaru rekreacji i sportu do promocji swych działań dla dzieci klas III szkoły podstawowej.
Zadanie TROPICIEL SPORTOWYCH MIEJSC - zapoznanie z ofertą obiektów sportowych m. st.
Warszawy, obejmujące: prowadzenie animacji i poświadczanie udziału dzieci i ich rodzin
w promowanych formach aktywności fizycznej; prowadzenie i administrowanie stron na
Facebooku oraz Instagramie informujących o realizowanych aktywnościach dla danej dzielnicy.
Zadanie RODZINA RUSZYĆ SIĘ DA - integrowanie rodzin, klas i szkół wokół rekreacji ruchowej,
zaplanowanie i zorganizowanie imprez plenerowych podsumowujących realizację Projektu
w dzielnicach.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
ELEKTRONICZNY FORMULARZ
ZGŁOSZENIA SZKOŁY I JEJ ODDZIAŁU/ÓW KLASY III DO PROJEKTU

ZGŁOSZENIE SZKOŁY/KLAS
do udziału w programie
AKTYWNOŚĆ MŁODEGO
WARSZAWIAKA
Jest to formularz zgłoszenia szkoły/klas do udziału w projekcie Aktywność Młodego
Warszawiaka.
Bardzo prosimy o uważne i bezbłędne wypełnianie poszczególnych pól formularza zgłoszenia.

* Wymagane
Wartość musi być liczbą

Wpisz kod rejestracyjny szkoły *
1.
imię Dyrektora Szkoły *
2.
nazwisko Dyrektora Szkoły *
3.
adres e-mail do kontaktu z Dyrektorem Szkoły *
4.
Wyrażając zgodę na udział w projekcie należy zaznaczyć wszystkie pola poniżej *
 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział szkoły, której jestem dyrektorem w Projekcie „Aktywność
Młodego Warszawiaka” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności
Fizycznej przy współpracy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rzecz
m. st. Warszawy.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 3. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszenia są prawdziwe oraz, że
poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzanych przez Organizatora Projektu moich danych
osobowych, wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia i wyrażam zgodę na ich
przetwarzanie.
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1. ZGŁOSZENIE KLASY
5.

Szkolne oznaczenie oddziału klasy III zgłaszanego do udziału w Projekcie
(proszę podać w postaci liczby arabskiej i bez spacji przed dużą literą oznaczającą oddział np.:
3C)*

6.
Wartość musi być liczbą

liczba dziewcząt w oddziale *
7.
Wartość musi być liczbą

liczba chłopców w oddziale *
8.
imię wychowawcy klasy *
9.
nazwisko wychowawcy klasy *
10.
adres e-mail wychowawcy klasy (prosimy o uważną weryfikację jego
poprawności) *
Czy chcesz dodać zgłoszenie kolejnej klasy do projektu? *
11. TAK
NIE

2. ZGŁOSZENIE KOLEJNEJ KLASY
Szkolne oznaczenie oddziału klasy III zgłaszanego do udziału w Projekcie… i dalej jak
wyżej
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Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
ELEKTRONICZNY FORMULARZ
ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

LISTA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚĆ
MŁODEGO WARSZAWIAKA
klasa: 3A

kod szkoły:
imię i
nazwisko imię
wychowawcy:

nazwisko

Ja, wyżej wskazana/y oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem
uczestnictwa w Projekcie, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.
Ja, wyżej wskazana/y oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym
formularzu zgłoszenia są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o prawie
dostępu do przetwarzanych przez Organizatora Projektu moich danych
osobowych, wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia i
wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

kod
szkoły klasa

lp.

imię

nazwisko

płed

data
urodzenia
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Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
DEKLARACJA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE
„AKTYWNOŚĆ MŁODEGO WARSZAWIAKA”
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka ……………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka: …….………………………………………………………………..
Nazwa szkoły: ………………………………………………………….………………..
Nr szkoły/miejscowość/adres …………………………………………………………………
adres e-mail rodzica/opiekuna………………………………………………………………….
1. Jako rodzic/prawny opiekun dziecka wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
w zajęciach w ramach Projektu „Aktywność Młodego Warszawiaka”, organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej przy współpracy
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz przeprowadzenie w
trakcie zajęć pomiarów somatycznych, testów sprawnościowych i ankiety uczestnika.
2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się oraz dziecko z REGULAMINEM
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ MŁODEGO WARSZAWIAKA”
dostępnym na stronie https://www.awf.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/aktywnosc-mlodegowarszawiaka oraz iż akceptuję zawarte w nich zasady.
3. Oświadczam również, że dziecko znajduje się w kondycji fizycznej i psychicznej pozwalającej
brać udział w zajęciach oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do jego
uczestnictwa w zajęciach sportowych w ramach Projektu / występują przeciwwskazania ..........
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
do jego uczestnictwa w zajęciach, w tym zajęciach sportowych) w ramach Projektu.
4. Przyjmuję do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała dziecka w trakcie zajęć oraz w razie
wystąpienia takiej potrzeby upoważniam osoby prowadzące zajęcia do zapewnienia mojemu
dziecku świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy
zdrowia.
5. Oświadczam, że w przypadku nieprzestrzegania przez moje dziecko zasad ustalonych przez
organizatora Projektu lub prowadzącego zajęcia lub podmiotu udostępniającego obiekt na
zajęcia, dotyczących przebiegu i organizacji zajęć w ramach Projektu, co przyczyniłoby się do
ryzyka powstania szkód u mojego dziecka, u osób trzecich lub prowadzącego zajęcia ponoszę
za to pełną odpowiedzialność jako rodzic/opiekun prawny dziecka.
6. Oświadczam, że w związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami
finansowymi do Organizatora zajęć w ramach Projektu lub osób trzecich. Powyższe
oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności.
___________________________________________
Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna (czytelnie)
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Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODZICA/OPIEKUNA ORAZ
DZIECKA
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka ……………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka: …….………………………………………………………………..
Nazwa szkoły: ………………………………………………………….……………………………..
Nr szkoły/miejscowość/adres …………………………………………………………………
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres email oraz danych osobowych dziecka w zakresie:, imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa Szkoły
podstawowej w celu realizacji Projektu oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych
związanych z Projektem.
…………………………………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody wskazanej w pkt 1 powyżej jest
DOBROWOLNE lecz NIEZBĘDNE do umożliwienia udziału mojego dziecka w Projekcie oraz że
mam prawo do cofnięcia upoważnienia i usunięcia moich danych na każdym etapie realizacji
Projektu, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. Żądanie o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w zakresie wskazanym w artykule 17 ust. 3 RODO.
…………………………………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
3. Oświadczam, zostałem poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest Polskie
Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul.
Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.
4. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania moich danych osobowych w ramach Projektu stanowiącą załącznik do niniejszej
zgody.
…………………………………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (rodzic/opiekun)
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 oraz art. 14 rozporządzenia 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.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968
Warszawa.
2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za
pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968
Warszawa lub wysyłając e-mail na adres aktywnosc@awf.edu.pl.
3. Przetwarzanie ma na celu realizację Projektu „Aktywność Młodego Warszawiaka” na
podstawie wyrażonej zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez dyrektorów, uczniów,
rodziców i nauczycieli danych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 lit. a RODO0 oraz art. 6 ust.1 lit. f
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Prezydentowi m.st. Warszawy w zakresie
niezbędnym do kontroli prawidłowości prowadzonego Projektu. W przypadku zaistniałej
konieczności dane osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom
uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe pozyskane w celu organizacji Projektu będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji Projektu oraz przedawnienia roszczeń. W przypadku cofnięcia zgody
dokumenty przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli
spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
7. W ramach Projektu dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, których dane będą
przetwarzane przysługuje:
h) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz
przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
i) prawo do sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
j) prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w
art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo
do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora
wynikające z obowiązującego prawa;

str. 16

k) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w
art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
l) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
m) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych zgodnie z art. 77 RODO; W celu skorzystania z w/w praw należy skierować
żądanie do Administratora. Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator
będzie musiał upewnić się, że dyrektor, nauczyciel, uczeń lub rodzic ma powyższe prawo,
czyli odpowiednio go
zidentyfikować.
n) W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Administratora. Przed
realizacją uprawnień Administrator, do którego skierowano żądanie musi upewnić się, że
osoba której dane dotyczą ma takie prawo, czyli musi zostać odpowiednio
zidentyfikowana.
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Projektu. Niepodanie danych
osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w Projekcie .
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

/miejscowość/ ……………….., dn. ………….. 2021 r.
Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna: ………………………………………..
Podpis rodzica / prawnego opiekuna (czytelny)
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Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka: …….………………………………………………………………..
Szkoła: ………………………………………………………….……………………………..
Nr szkoły/miejscowość/adres …………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) wyrażam zgodę na
rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas uczestnictwa w Projekcie
„Aktywność Młodego Warszawiaka” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej przy współpracy Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wykorzystanie tego wizerunku do działań
informacyjnych i sprawozdawczych, m.in. poprzez umieszczanie zdjęć na stronach
internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji Projektu
„Aktywność Młodego Warszawiaka”.

/miejscowość/ ……………….. , dn. ………….. 2021 r.
Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna: ………………………………………..
Podpis rodzica / prawnego opiekuna (czytelny)
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Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
ZGODA NAUCZYCIELA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ MŁODEGO
WARSZAWIAKA”, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU
Imię i nazwisko nauczyciela: …….………………………………………………………………..
Szkoła: ………………………………………………………….……………………………..…..
Nr szkoły/miejscowość/adres ………………………………………………………………..……
Adres e-mail nauczyciela………………………………………………………………………..…

I.

W związku z przystąpieniem szkoły ………………………………. do udziału w Projekcie
„AKTYWNOŚĆ MŁODEGO WARSZAWIAKA” wyrażam zgodę na mój udział w Projekcie
w zakresie określonym w Regulaminie dla nauczyciela odpowiedzialnego za opiekę nad
Beneficjentami w czasie zajęć prowadzonych na terenie szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych.
…………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela (czytelny)

II.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ MŁODEGO WARSZAWIAKA” dostępnym na stronie
https://www.awf.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/aktywnosc-mlodego-warszawiaka
oraz
iż
akceptuję zawarte w nim zasady.
…………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela (czytelny)

III.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres
e-mail, miejsce pracy, oraz wykorzystania mojego wizerunku: w celu przeprowadzenia
Projektu oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Projektem.
…………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela (czytelny)

IV.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody wskazanej w pkt 1
powyżej jest DOBROWOLNE lecz NIEZBĘDNE do umożliwienia udziału w Projekcie oraz
że mam prawo do cofnięcia upoważnienia i usunięcia moich danych na każdym etapie
realizacji Projektu, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. Żądanie o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w zakresie wskazanym w artykule 17
ust. 3 RODO.
…………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela (czytelny)
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Oświadczam, zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest
Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie,
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.

V.

…………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela (czytelny)
VI.

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania moich danych osobowych w ramach Projektu stanowiącą załącznik do niniejszej
zgody.
…………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela (czytelny)

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (nauczyciel)
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 oraz art. 14 rozporządzenia 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.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968
Warszawa.
2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za
pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968
Warszawa lub wysyłając e-mail na adres: aktywnosc@awf.edu.pl
3. Przetwarzanie ma na celu realizację Projektu „Aktywność Młodego Warszawiaka” na
podstawie wyrażonej zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez dyrektorów, uczniów,
rodziców i nauczycieli danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Prezydentowi m.st. Warszawy w zakresie
niezbędnym do kontroli prawidłowości prowadzonego Projektu. W przypadku zaistniałej
konieczności dane osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom
uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe pozyskane w celu organizacji Projektu będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji Projektu oraz przedawnienia roszczeń. W przypadku cofnięcia zgody
dokumenty przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli
spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
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7. W ramach Projektu dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, których dane będą
przetwarzane przysługuje:
o) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz
przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
p) prawo do sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
q) prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w
art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo
do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora
wynikające z obowiązującego prawa;
r) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w
art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
s) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
t) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych zgodnie z art. 77 RODO; W celu skorzystania z w/w praw należy skierować
żądanie do Administratora. Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator
będzie musiał upewnić się, że dyrektor, nauczyciel, uczeń lub rodzic ma powyższe prawo,
czyli odpowiednio go
zidentyfikować.
u) W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Administratora. Przed
realizacją uprawnień Administrator, do którego skierowano żądanie musi upewnić się, że
osoba której dane dotyczą ma takie prawo, czyli musi zostać odpowiednio
zidentyfikowana.
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Projektu. Niepodanie danych
osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w Projekcie .
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
/miejscowość/ ……………….., dn. ………….. 2021 r.
Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………..
Podpis nauczyciela (czytelny)
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Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
OŚWIADCZENIE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA O ZAPOZNANIU
Z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 ORAZ ZGODA NA
POMIAR TEMPERATURY
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………..
Szkoła: .………………………………………………………………..
Nr szkoły / miejscowość / adres
Oświadczam, że zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam dziecko z treścią „Procedury
bezpieczeństwa Projektu „AKTYWNOŚĆ MŁODEGO WARSZAWIAKA”, zwaną dalej „Procedurą”.
Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wskazanych mi w Procedurze zasad związanych z
aktualnym reżimem sanitarnym i akceptuję fakt, iż udział w zajęciach mogą wziąć tylko i wyłącznie
zdrowe dzieci, to jest m.in. bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, a w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych dziecko takie zostanie objęte opieką służb
medycznych.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka/podopiecznego przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia lub osobę przez niego wskazaną.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili wystąpienia widocznych oznak choroby u mojego
dziecka lub podejrzeń prowadzącego zajęcia co do wystąpienia u uczestnika takich objawów, uczeń
ten może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w danych zajęciach, a w przypadku podejrzenia
wystąpienia u ucznia objawów zakażenia wirusem Covid-19 – o jego stanie zdrowia powiadomione
mogą zostać służby sanitarne.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka/podopiecznego przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia lub osobę przez niego wskazaną.
Oświadczam, że moje dziecko/mój podopieczny, ani nikt z najbliższej rodziny dziecka/podopiecznego,
według mojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, nie miał żadnego kontaktu z osobą
zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny czy najbliższego otoczenia, nie
przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg oddechowych.
Ponadto stan zdrowia dziecka jest dobry – dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból
gardła, utrata smaku, węchu czy słuchu i inne nietypowe. Zobowiązuję się do natychmiastowego
poinformowania osoby prowadzącej zajęcia o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka w
zakresie wystąpienia lub istotnego ryzyka zachorowania na Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu
w okresie uczestniczenia ucznia w zajęciach.
Zobowiązuję się również do natychmiastowego powiadomienia prowadzącego zajęcia o zmianie
powyższych danych.
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Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział
dziecka w zajęciach objętych programem Projektu „AKTYWNOŚĆ MŁODEGO WARSZAWIAKA”
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam także, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin m.in. jestem świadomy/a iż:
1) w trakcie zajęć lub na terenie obiektu w którym one się odbywają może dojść do zakażenia
COVID–19 pomimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków
ochronnych,
2) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców, nauczyciela
prowadzącego zajęcia lub personelu obiektu, zajęcia mogą ostać zawieszone, a osoby mające
kontakt z osobą zakażoną COVID-19 mogą zostać skierowane na kwarantannę,
3) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub osoby z kadry
pracowniczej: osoba ta może zostać umieszczona tymczasowo w przygotowanym przez
placówkę oświatową izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej,
niezwłocznie zostanie o tym powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby
epidemiologiczne i dyrekcja danej placówki. Do czasu odebrania dziecka opiekę sprawować
nad nim będzie osoba wyznaczona przez prowadzącego zajęcia.
4) Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie obiektu lub wystąpienia
objawów na terenie obiektu skutkującymi sytuacjami opisanymi w dokumencie powyżej, nie
będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do organizatora zajęć oraz organu nadzorującego obiekt
lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, będąc całkowicie świadomy/a zagrożenia
epidemiologicznego wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

/miejscowość/……………………………, dn. …………….. 2021 r.
Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna: …………………………………………..
Podpis rodzica / prawnego opiekuna (czytelny)
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Załącznik nr 9 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka”
UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w Warszawie dnia ………………………… pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Naukowym Adaptowanej Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie,
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000319355, NIP 1181982779, REGON 141698103, reprezentowanym
przez:
zwanym dalej „Organizatorem”
a
….. (dane szkoły)
zwaną dalej Uczestnikiem
zwanymi dalej łącznie “Stronami”.

1.

2.
3.

4.
5.

§1
Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) zawierana jest w związku z Projektem „Aktywność
Młodego Warszawiaka” prowadzonego na zlecenie miast stołecznego Warszawy przez Polskie
Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej przy współpracy Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Warunki uczestnictwa określone są w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie uczestnictwa w
Projekcie „Aktywność Młodego Warszawiaka” (dalej: „Regulamin uczestnictwa”).
Postanowienia Regulaminu uczestnictwa stanowią integralną część Umowy chyba, że w Umowie
wyraźnie wskazano, że określone postanowienie/postanowienia Regulaminu uczestnictwa nie mają
do niej zastosowania. Pojęcia użyte w niniejszej Umowie, mają takie znaczenie, jakie nadano im w
Regulaminie uczestnictwa chyba, że Umowa wyraźnie stanowi albo wynika to jednoznacznie z jej
treści, że dane pojęcie ma znaczenie inne niż nadane mu w Regulaminie uczestnictwa.
Projekt realizowany jest w terminie od 30.10.2021 r. – 30.09.2022 r. na podstawie umowy
UM/A/SR/B/VIII/2/2/379/2021-2022 z dn. 29 listopada 2021 r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny dla Uczestnika i Beneficjentów.

§2
1. Niniejsza Umowa określa zasady realizacji Projektu oraz wzajemne zobowiązania Stron, związane
z uczestnictwem szkoły w Projekcie.
2. Szkoła niniejszym zobowiązuje się do udziału w Projekcie na zasadach określonych w niniejszej
Umowie, a Organizator zobowiązuje się do realizacji Projektu na Beneficjentów wskazanych
przez Uczestnika na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
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3. Podpisując niniejszą umowę Uczestnik szkoły na podstawie pełnomocnictwa potwierdza, że w
imieniu szkoły zapoznał się, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
postanowień niniejszej Umowy, w tym postanowień Regulaminu uczestnictwa.
4. Uczestnik oświadcza, że:
1) dane podane w formularzu zgłoszeniowym oraz w niniejszej Umowie są aktualne i zgodne
ze stanem faktycznym – prawdziwe;
2) jest świadomy odpowiedzialności prawnej, jaką ponosi w przypadku składania oświadczeń
niezgodnych z prawdą.

1.
2.

3.

4.

§3
Cel Projektu i zakres działań realizowanych w Projekcie określa § 3 Regulaminu uczestnictwa
oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje Organizatora do przeprowadzenia zajęć określonych w Regulaminie na
rzecz Beneficjentów Projektu w godzinach zajęć lekcyjnych Beneficjentów w terminach
wynikających z harmonogramu ustalonego przez Strony.
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia w ramach Projektu zajęć studyjnych dla
Beneficjentów na terenie Uczestnika w godzinach zajęć lekcyjnych Beneficjentów w terminach
wynikających z harmonogramu ustalonego przez Strony.
Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów tematycznych o charakterze edukacyjnym,
webinariów, spotkań studyjnych dla grup docelowych oraz imprez plenerowych.
§4

1. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora:
Dyrektor szkoły będącej Uczestnikiem Projektu jest zobowiązany do:

a) pełnienia kluczowej roli podczas realizacji Projektu w szkole, przez co rozumie się
dołożenie przez dyrektora wszelkich starań, mających na celu zbudowanie w szkole
pozytywnego klimatu dla realizacji działań projektowych;
b) aktywnego udziału w ewaluacji działań podejmowanych w ramach Projektu;
c) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
informowania Organizatora o:
 rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, na zasadach opisanych w § 6
Regulaminu uczestnictwa;
 innych zdarzeniach istotnych, mających lub mogących mieć wpływ na realizację
Projektu.
d) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
informowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Projekcie nauczyciela lub ucznia,
powołania na to miejsce odpowiednio innego nauczyciela o podobnych kompetencjach lub
ucznia oraz dostarczenia Organizatorowi wszystkich niezbędnych dokumentów
określonych w Regulaminie rekrutacji,
e) zapewniania zastępstwa dla Nauczycieli wskazanych do wzięcia udziału w Projekcie,
nieobecnych w dniach prowadzenia u Uczestnika zajęć przez Organizatora,
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2.

3.

4.
5.

f) zapewniania opieki dla dzieci danej klasy III, które nie są Beneficjentami i nie biorą udziału
w zajęciach prowadzonych przez Organizatora w czasie, gdy dla klasy prowadzone są
zajęcia przez Organizatora,
g) zapewnienia udziału w zajęciach w formie opiekuna Beneficjentów nauczycieli
zgłoszonych w Projekcie, w tym zawarcia z nimi stosownych umów, jeżeli jest to
niezbędne.
Obowiązki i uprawnienia nauczyciela:
Nauczyciel opiekujący się Beneficjentami w trakcie prowadzenia zajęć przez Organizatora jest
zobowiązany do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach Projektu zajęciach w
terminach wskazanych przez Organizatora;
b) potwierdzania każdorazowo swojej obecności na zajęciach w sposób określony przez
Organizatora;
c) sporządzania i dostarczania w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionych i
podpisanych dokumentów, niezbędnych do realizacji i rozliczenia Projektu, w tym list
obecności uczniów na prowadzonych zajęciach;
d) aktywnego udziału w monitoringu i ewaluacji działań podejmowanych w ramach Projektu,
niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
informowania Organizatora o:
 rezygnacji z udziału w Projekcie, na zasadach opisanych w §6 Regulaminu
uczestnictwa;
 zmianach swoich danych osobowych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, w
szczególności w przypadku zmiany nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu
e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
Beneficjenci (rodzice/opiekunowie Beneficjentów) zobowiązani są do:
1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych zajęciach, w terminach
wskazanych przez Organizatora;
2) potwierdzania każdorazowo swojej obecności na zajęciach w sposób określony przez
Organizatora;
3) udzielania niezbędnych informacji w celu monitoringu i ewaluacji Projektu;
4) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
informowania nauczyciela o:
h) rezygnacji z udziału w Projekcie, na zasadach opisanych w §6 ust. 5 Regulaminu
uczestnictwa;
i) zmianach swoich danych osobowych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej.
Dodatkowe obowiązki i uprawnienia Uczestników Projektu, ponad określone w ust. 1 i 2, określa
Regulamin uczestnictwa.
Obowiązki i uprawnienia Organizatora:
1) Organizator jest zobowiązany do:
a) realizowania zadań Projektu zgodnie z jego założeniami i Harmonogramem Projektu, w
tym przygotowania zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym;
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b) zapewnienia Uczestnikom biorącym udział w Projekcie wysokiej klasy specjalistów,
powołanych w charakterze ekspertów, przygotowanych do prowadzenia zajęć w ramach
Projektu;
c) zapewnienia nauczycielom dostępu do bezpłatnych, licencjonowanych materiałów
dydaktycznych;
d) wsparcia Uczestników i nauczycieli uczestniczących w Projekcie we wszystkich sprawach
organizacyjnych związanych z realizacją Projektu;
2) Organizator Projektu jest uprawniony do:
a) kontrolowania postępu realizacji działań projektowych w szkołach uczestniczących w
Projekcie;
b) dokonywania zmian w Harmonogramie Projektu, regulaminach opracowanych na potrzeby
Projektu;
c) prowadzenia ewaluacji i monitoringu działań Projektu, zarówno w trakcie jego realizacji,
jak i po jego zakończeniu;
d) przetwarzania danych osobowych nauczycieli, rodziców i uczniów na podstawie
stosownych przepisów;
e) wyłonienia innej szkoły do udziału w Projekcie, w przypadku rezygnacji Uczestnika z
uczestnictwa w Projekcie.
§5
1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniechania w związku z
realizacją niniejszej umowy, w szczególności wyłączona jest wszelka odpowiedzialność
Organizatora za szkody popełnione przez szkołę, dyrektora, nauczycieli i uczniów podczas działań
realizowanych w Projekcie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć prowadzonych
przez Organizatora na terenie Uczestnika.

1.
2.

3.

4.

5.

§6
Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności
Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.
We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za
pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej
Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa lub
wysyłając e-mail na adres aktywnosc@awf.edu.pl.
Przetwarzanie ma na celu realizację Projektu „Aktywność Młodego Warszawiaka” na podstawie
wyrażonej zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez dyrektorów, uczniów, rodziców i
nauczycieli danych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 lit. a RODO0 oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione Prezydentowi m.st. Warszawy w zakresie niezbędnym
do kontroli prawidłowości prowadzonego Projektu. W przypadku zaistniałej konieczności dane
osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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6. Dane osobowe pozyskane w celu organizacji Projektu będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji Projektu oraz przedawnienia roszczeń. W przypadku cofnięcia zgody dokumenty
przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli spełniona zostanie
jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane.
7. W ramach Projektu dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, których dane będą
przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz
przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO,
m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia
danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z
obowiązującego prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych zgodnie z art. 77 RODO; W celu skorzystania z w/w praw należy skierować
żądanie do Administratora. Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator
będzie musiał upewnić się, że dyrektor, nauczyciel, uczeń lub rodzic ma powyższe prawo, czyli
odpowiednio go
4) zidentyfikować.
g) W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Administratora. Przed realizacją
uprawnień Administrator, do którego skierowano żądanie musi upewnić się, że osoba której
dane dotyczą ma takie prawo, czyli musi zostać odpowiednio zidentyfikowana.
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Projektu. Niepodanie danych
osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w Projekcie .
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
§7
1. Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) rozwiązania umowy o powierzeniu prowadzenia Projektu przez m.st. Warszawa,
2) rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień Umowy i/lub Regulaminu oraz
działania na szkodę Organizatora.
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2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku
wstrzymania finansowania projektu przez m.st. Warszawa.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania wszelkich sporów
powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy. W przypadku niedojścia do
porozumienia w terminie 60 dni wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze
względu na siedzibę Organizatora.
5. W celu realizacji niniejszej Umowy strony będą kontaktowały się ze sobą na poniżej wskazane
dane kontaktowe:
1) ze strony Szkoły:
 osoby wyznaczone do kontaktu: (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon)
2) ze strony Organizatora:
 osoby wyznaczone do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon)
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
UCZESTNIK

ORGANIZATOR
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