
REGULAMIN 

PPROGRAMU FELLOWS KAROL WOJTYŁA FELLOWSHIP 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, kwalifikowania kandydatur, zasady udziału 

oraz warunki ukończenia Programu FELLOWS Karol Wojtyła Fellowship.  

2. Organizatorem Programu FELLOWS Karol Wojtyła Fellowship jest Centrum Myśli Jana Pawła II  

z siedzibą w Warszawie (00-372), przy ul. Foksal 11, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 

m.st. Warszawy pod nr 1/2006.  

3. Celem Programu jest rozwój naukowy uczestników w obszarach bliskich nauczaniu Jana Pawła 

II, dotyczących Boga i łączących problematykę nauki i wiary oraz tworzenie środowiska 

intelektualistów, którym bliskie jest papieskie nauczanie. 

 

Zasady rekrutacji 

§2 

Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać wypełniając kartę zgłoszeniową dostępną na 

stronie internetowej www.centrumjp2.pl i przesyłając ją na adres mailowy kwf@centrumjp2.pl w 

terminach określonych przez Organizatora o temacie „FELLWOS KWF”.  

§3 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminach podanych przez Organizatora dostępnych na stronie 

www.centrumjp2.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia rekrutacji w przypadku uzyskania 

niewystarczającej liczby zgłoszeń.  

§4 

1. O zakwalifikowaniu do udziału w Programie FELLOWS Karol Wojtyła Fellowship decyduje komisja  

(w składzie: kierownik Instytut Badawczo-Naukowy, koordynator Programu FELOWS Karol Wojtyła 

Fellowship, jeden z prowadzących zajęcia w ramach Programu) na podstawie przesłanych kart 

zgłoszeniowych.  

2. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Programie FELLOWS Karol Wojtyła Fellowship zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

3. Lista rezerwowa zostanie sporządzona z osób, które nie zostały zakwalifikowanie do udziału  

w Programie. 
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4. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do udziału w Programie w przypadku rezygnacji lub 

skreślenia z listy wcześniej zakwalifikowanego uczestnika.  

5. Od decyzji o niezakwalifikowaniu uczestnika do Programu FELLOWS Karol Wojtyła Fellowship 

przysługuje odwołanie do Dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II.  

 

Zasady prowadzenia zajęć w ramach Programu 

§5 

1. Program zostanie zorganizowany w terminach określonych przez Organizatora odpowiadających 

rokowi akademickiemu w systemie dwu lub jedno semestralnym.  

2. Liczbę miejsc w Programie w danym roku akademickim określa Kierownik Instytutu Badawczo-

Naukowego, który sprawuje także nadzór nad realizacją Programu.  

3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Programu do miejsc odbywania się zajęć 

w ramach Programu.  

 

§6 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w ramach Programu FELLOWS Karol 

Wojtyła Fellowship w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (m.in. pożar, awaria w budynku 

w którym mają odbyć się zajęcia).  

2. Uczestnicy Programu zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zastosować się 

do wszystkich instrukcji i poleceń techniczno-organizacyjnych Organizatora.  

§7 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie 

przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych kandydatów  

i uczestników Programu innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez kandydata 

lub uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celach prowadzenia Programu oraz w 

celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem.  

2. W powyższym zakresie kandydaci i uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Programie 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Programu. Kandydaci i Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do 

swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę  według następującej formuły: Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą 

w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzenia 

Programu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, ze przekazanie danych jest dobrowolne, 



przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania 

zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   

§8 

1. Organizator zastrzega możliwość fotografowania oraz filmowania zajęć w ramach Programu, w 

tym jego Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

Organizatora wymienionych materiałów do późniejszego ich wykorzystania poprzez 

umieszczenie ich w Internecie oraz do promowania Programu w każdy inny wybrany przez 

Organizatora sposób.  

2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie i rozpowszechnianie zajęć prowadzonych w 

ramach Programu w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.  

 


