
 

 

Warszawa, 23.06.2016 
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” 
dla organizatorów warsztatów z programowania z wykorzystaniem robotów Finch 

 
1. Realizatorem projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, w ramach którego odbywają się zajęcia 

zachęcające do nauki kodowania i wyboru ścieżki kariery związanej z nowymi technologiami jest Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).  

2. Warsztaty adresowane są do osób w wieku 10-15 lat (uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjalistów) 
nieposiadających doświadczeń w kodowaniu, a ich celem jest zachęcenie uczestników do nauki kodowania. 

3. Organizatorami warsztatów zachęcających do nauki kodowania mogą być biblioteki, szkoły i inne instytucje 
z obszarów kultury i edukacji z gmin do 100 tys. mieszkańców, które nie brały udziału we wcześniejszej edycji 
projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” (jesień 2015). 

4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zobowiązanie się do zorganizowania 2 warsztatów dla min. 15 uczestników 
każde w jednym dniu uzgodnionym pomiędzy organizatorem a profesjonalistą. 

5. Do organizacji warsztatów niezbędne jest zapewnienie min. 5 komputerów, jednak premiowana będzie większa 
liczba komputerów (optymalnie jeden komputer dla dwóch uczestników). 

6. W przypadku instytucji posiadających więcej niż jedną placówkę powinno zostać przesłane jedno zgłoszenie, 
ale warsztaty mogą być zorganizowane w dwóch różnych placówkach (np. w dwóch różnych filiach). 

7. W przypadku kilku zgłoszeń z jednej miejscowości FRSI wybierze jedno z nich.  
8. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie 

www.linkdoprzyszlosci.pl.  
9. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą instytucje, które nie organizowały jeszcze żadnych zajęć 

z kodowania, zadeklarują gotowość do utworzenia Lokalnego Klubu Kodowania, w którym lokalnie będzie 
kontynuowana nauka programowania, a także przedstawią uzasadnienie potwierdzające odpowiedni potencjał 
do kontynuowania zajęć  (osoba prowadząca zajęcia, odpowiednia liczba komputerów). 

10. Lista organizatorów, których zgłoszenia zostaną przyjęte zostanie opublikowana na stronie 
www.linkdoprzyszlosci.pl. Organizatorzy otrzymają także powiadomienia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.  

11. Dokładna data i godzina warsztatów będzie ustalana pomiędzy organizatorem warsztatów a profesjonalistą 
prowadzącym zajęcia. W tym celu dane z formularza zgłoszeniowego zostaną przekazane profesjonaliście, który 
następnie skontaktuje się z  organizatorem w celu ustalenia dokładnej daty i godziny warsztatów.  

12. Warsztaty zachęcające do nauki kodowania powinny być zorganizowane nie później niż do 30 listopada 2016 r.  
13. FRSI dostarcza gotowy scenariusz warsztatów i materiały promocyjne w postaci elektronicznej na stronie 

www.linkdoprzyszlosci.pl, udostępnia roboty potrzebne do przeprowadzenia zajęć oraz pokrywa koszty 
profesjonalistów prowadzących warsztatów.  

14. Obowiązkiem organizatora jest przygotowanie komputerów (w tym zainstalowanie udostępnionego przez FRSI 
oprogramowania), rekrutacja uczestników, przygotowanie materiałów w oparciu o dostępny scenariusz, a także 
wsparcie organizacyjne profesjonalisty prowadzącego warsztaty. 

15. Każda instytucja, która wypełni ankietę po warsztatach, w tym prześle podsumowanie ankiet uczestników, 
otrzyma elektroniczny certyfikat w wersji do wydruku potwierdzający udział w projekcie „Link do przyszłości”, 
a także będzie mogła zamówić list gratulacyjny do władz lokalnych (wójt, burmistrz, prezydent).  

16. Organizator zobowiązuje się do przesłania do FRSI zgód na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się 
na zdjęciach lub filmikach załączonych do relacji z zajęć. Korespondencję należy przesłać na adres: Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem „Link 
do przyszłości”. 

17. Osoba zgłaszająca instytucję wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu 
zgłoszeniowym w celu wzięcia udziału w projekcie „Link do przyszłości”. 

18. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą 
w Warszawie (00-359) przy ul. Kopernika 17. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą 
przetwarzane w celach związanych z udziałem w projekcie „Link do przyszłości”. Każda osoba, której dane 
osobowe będą przetwarzane w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę“ ma prawo 
wglądu w treść swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji ww. celu. 

19. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie na stronie www.linkdoprzyszlosci.pl.  

20. Wszelkie pytania należy kierować pod adres: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.  
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