
Regulamin udziału 
 

w Central European Summer School – Szkoła Letnia 
 

w Lanckoronie – Krakowie w dniach 21 – 28 lipca 2019 r. 
 
 

1. Organizatorem projektu Central European Summer School w Lanckoronie – Krakowie w 

dniach 21 - 28 lipca 2019 r. (zwanego dalej „Szkołą Letnią”) jest Centrum Myśli Jana Pawła II, 

samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 11, 

wpisana do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006, posiadająca NIP 
 

5252357081 i Regon 140469560 (dalej: „Organizator”). 
 

2. Celem Szkoły Letniej jest wzmocnienie potencjału liderskiego młodych ludzi zainteresowanych 

kulturą Europy Środkowo-Wschodniej poprzez przybliżenie im przykładu Jana Pawła II - 

myśliciela i wzoru życia. 
 

3. Organizator ustala program Szkoły Letniej oraz zastrzega sobie prawo wprowadzenia w 

uzasadnionych przypadkach zmian w programie, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu 

czasowego i kolejności zajęć. Ramowy program Szkoły Letniej dostępny jest na stronie 

internetowej Organizatora. 
 

4. Do udziału w Szkole Letniej zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 27 uczestników. 
 

5. Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, biletów wstępu do muzeów, transportu 

uczestników w trakcie Szkoły Letniej, materiałów szkoleniowych. Uczestnik Szkoły Letniej jest 

zobowiązany we własnym zakresie pokryć koszty transportu do miejsca, w którym odbywa się 

Szkoła Letnia i z powrotem. 
 

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia. Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia 

kosztów ubezpieczenia we własnym zakresie. 
 

7. Zajęcia w czasie Szkoły Letniej są prowadzone w języku angielskim. 
 

8. Uczestnikami Szkoły Letniej mogą być osoby w wieku 18-36 lat. 
 

9. Warunkiem udziału w rekrutacji do Szkoły Letniej jest przesłanie do dnia 31.05.2019 r.: 
 

1) prawidłowo   wypełnionego   formularza   zgłoszeniowego   za   pośrednictwem   strony  
internetowej funkcjonującej pod adresem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwYk084UuaMz6YXuwWlkEJxMibiHKUJnj 
0ij4HIcYJ_to2g/viewform oraz 



 

2) na adres: registration@centrumjp2.pl - eseju w języku angielskim o objętości do 4 000 

znaków (ze spacjami) na jeden z dwóch tematów: 
 

a) What is the most important change you want to make in the world and how do you 

plan to achieve it?, 
 

b) Which leader of your country would you call an “integrated person” and why? oraz 
 

3) listu rekomendacyjnego od pracownika naukowego uczelni lub listu rekomendacyjnego od 

pracodawcy - na adres e-mail: registration@centrumjp2.pl 
 

Organizator na podstawie przesłanych dokumentów dokona wyboru uczestników Szkoły Letniej, 

oceniając kompletność zgłoszenia oraz oceniając nadesłane zgłoszenia w skali punktowej od 1 

pkt. do 10 pkt., biorąc pod uwagę: 1) w przypadku eseju – oryginalne spojrzenie na temat pracy, 

jakość argumentów, logiczną spójność toku rozumowania, wielość dostrzeżonych aspektów 

związanych z tematem, poprawność językową i estetykę eseju (przyznając 0-5 pkt.); 2) w 

przypadku motywacji zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym – rozwój własny, zaangażowanie 

społeczne i obywatelskie w duchu nauczania Jana Pawła II, zaangażowanie w rozwój dziedzictwa 

kulturowego i historycznego Europy Środkowo-Wschodniej (przyznając 0-5 pkt.). Osoby, które 

uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów, zostają zakwalifikowane do Szkoły Letniej. 
 

10. Organizator do dnia 10.06.2019 r. powiadomi pocztą elektroniczną o wynikach rekrutacji do 
 

Szkoły Letniej. Zgłoszenia, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Szkole Letniej ze 

względu na brak dostępnych miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników 

Szkoły Letniej. 
 

11. Osoba, do której wysłano informację o pozytywnym wyniku rekrutacji, powinna niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, potwierdzić swój udział 

w Szkole Letniej poprzez wysłanie do Organizatora potwierdzenia na adres e-mail: 

registration@centrumjp2.pl. Przesłanie potwierdzenia jest równoznaczne z zarezerwowaniem 

przez Organizatora miejsca dla osoby, której dotyczy zgłoszenie. Brak przesłania 

potwierdzenia udziału w Szkole Letniej traktowane jest jako rezygnacja z udziału w Szkole 
 

Letniej. 
 

12. Uczestnik, który potwierdził swój udział w Szkole Letniej może najpóźniej do dnia 01.07.2019 

r. zrezygnować z udziału w Szkole Letniej bez ponoszenia kosztów, o których mowa w pkt. 

14, wysyłając pisemne oświadczenie o rezygnacji na adres siedziby Organizatora. 
 

13. Rezygnacja z udziału w Szkole Letniej po 01.07.2019 r. obliguje uczestnika do pokrycia 

kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu rezerwacji jego udziału w Szkole Letniej w 

wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych); obowiązek pokrycia tych kosztów nie 

dotyczy przypadku, gdy rezygnacja jest spowodowana okolicznościami o charakterze 



 
 
 
 

 

losowym i nadzwyczajnym, którym uczestnik nie był w stanie zapobiec albo gdy Organizator 

zakwalifikuje do udziału w Szkole Letniej innego uczestnika z listy rezerwowej. 
 

14. Opłata z tytułu uczestnictwa w Szkole Letniej wynosi 500 PLN. Organizator dopuszcza 

możliwość przyznania ulgi w opłacie z tytułu uczestnictwa w Szkole Letniej w wysokości 

100% lub 50% opłaty rejestracyjnej, pod warunkiem zgłoszenia wniosku o przyznanie ulgi na 

adres e-mail: registration@centrumjp2.pl, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. O przyznaniu ulgi w opłacie decyduje Komisja Rekrutacyjna Centrum Myśli Jana 

Pawła II. 
 

15. Opłatę należy uiścić w gotówce na miejscu Szkoły Letniej lub na konto Organizatora: 
 

Nazwa Banku: BZWBK 
 

Nr rachunku bankowego: 37 1090 1883 0000 0001 1881 0547 
 

IBAN: PL 37 1090 1883 0000 0001 1881 0547 
 

SWIFT: WBKPPLPP 
 

podając tytuł przelewu: „Central European Summer School – imię i nazwisko uczestnika” 
 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkoły Letniej w 

przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (m.in. pożar, awaria w budynku w którym ma odbyć 

się Szkoła Letnia lub też inne zdarzenia losowe, których wystąpienie uniemożliwia 

zorganizowanie Szkoły Letniej według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu uczestników 

Szkoły Letniej w przypadku jej odbycia). W takim przypadku opłaty uiszczone przez 

uczestników będą zwrócone w pełnej wysokości. 
 

17. Uczestnik Szkoły Letniej zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się 

podczas Szkoły Letniej do wszystkich instrukcji i poleceń techniczno-organizacyjnych 

Organizatora. 
 

18. Za zachowania naganne, niebezpieczne, niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub 

przyjętymi normami obyczajowymi Organizator może wydalić uczestnika ze Szkoły Letniej w 

trakcie jej trwania. 
 

19. Wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w rekrutacji osoba ubiegająca się o udział w Szkole 
 

Letniej wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 

11, w celu organizacji i przeprowadzenia Szkoły Letniej. 
 

20. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu jest 

Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul Foksal 11, oraz że dane 

przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników Szkoły Letniej może być odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie 



 
 
 
 

 

odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: registration@centrumjp2.pl, co skutkować będzie 

usunięciem danych uczestnika z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Dane uczestnik Szkoły Letniej podaje dobrowolnie, niemniej jednak bez ich 

podania nie jest możliwe uczestniczenie w Szkole Letniej. Uczestnicy Szkoły Letniej posiadają 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo 

wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych dotyczących narusza przepisy 

prawa. 
 

21. Uczestnicy Szkoły Letniej przyjmują do wiadomości, iż projekt Szkoła Letnia będzie utrwalany 

fotograficznie oraz rejestrowany przy użyciu kamer video i w ramach uczestnictwa w Szkole 

Letniej wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu utrwalonego na 

materiale fotograficznym i video, w całości lub w dowolnych fragmentach, w tym także wraz 

z wizerunkami i wypowiedziami innych osób, w dowolnym czasie, na jakimkolwiek nośniku 

audiowizualnym, w szczególności na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i 

dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym na witrynach i portalach internetowych 
 

Organizatora, a także w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych ze Szkołą 

Letnią. 
 

22. Zgłoszenie do udziału w Szkole Letniej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
 

23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach, a także 

zakończenia naboru do Szkoły Letniej bez wyłonienia uczestników Szkoły Letniej. 
 

24. Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; w razie 

rozbieżności między tymi wersjami, rozstrzygająca jest wersja w języku polskim; w zakresie 

nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym 

dla rozstrzygania spraw spornych będzie sąd powszechny w Polsce, właściwy ze względu na 

siedzibę Organizatora. 

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.



 


