
Regulamin uczestnictwa w warsztatach „Społecznej Akademii Młodych” 
organizowanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym” 

  
 

1. „Społeczna Akademia Młodych” to cykl warsztatów, których celem jest wzmocnienie  
i rozwój szeroko rozumianych kompetencji społecznych tj. m.in. adekwatne poczucie          
własnej wartości, świadomość własnych zasobów, umiejętność współpracy,       
odnalezienia swojego miejsca w grupie, dobrego przeżywania trudnych emocji  
(złość i strach), odpowiedzialność za własne wybory, gotowość do działania na rzecz            
innych ludzi, otoczenia, środowiska naturalnego. 
 

2. Organizatorem warsztatów jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi         
Młodym”, a jednostką współpracującą jest Fundacja “Obserwatorium Społeczne”.  
 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny, inicjatywa jest finansowana ze środków          
budżetu Województwa Dolnośląskiego. Obowiązuje rejestracja indywidualna  
lub grupowa. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zamieszczony na stronie          
www.mlodzimlodym.wroclaw.pl 
 

4. Warsztaty odbywają się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej,  
ul. Katedralna 4, Wrocław; godz. 10:00 - 12:30 lub 16:00 - 18:30 w terminach              
podanych w formularzu zgłoszeniowym. 
 

5. Uczestnikami spotkania może być młodzież z terenu Dolnego Śląska w wieku  
od 13 do 19 rok życia.  
 

6. W przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających się indywidualnie, warunkiem        
uczestnictwa w warsztatach jest dostarczenie w dniu warsztatów zgody (formularz          
do pobrania ze strony organizatora) na udział w zajęciach, podpisanej przez           
rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku grup zorganizowanych o zgody dba osoba          
zapisująca grupę.  
 

7. Osoby prowadzące warsztat zapewniają opiekę uczestnikom warsztatów tylko  
w czasie trwania zajęć, w godzinach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. 
 

8. O możliwości wzięcia udziału w wybranym warsztacie i terminie przez osobę 
zgłaszającą się indywidualnie decyduje kolejność zgłoszeń oraz ogólna liczba 
zgłoszeń indywidualnych na dany temat i termin (warsztaty odbywają się dla  
10 -15 osób). 
 

9. O możliwości udziału grupy w warsztacie we wskazanym przez opiekuna terminie           
decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

10. Na warsztaty należy zgłosić się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
 

https://www.mlodzimlodym.wroclaw.pl/


11. Organizator przewiduje dokumentację warsztatów dla celów sprawozdawczych       
poprzez zapis audio-video lub fotograficzny, zastrzegając sobie tym samym         
możliwość umieszczenia zdjęć na stronie FUNDACJI na rzecz Rozwoju Młodzieży          
„Młodzi Młodym”. 
 

12. Wzięcie udziału w spotkaniu jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

13. Regulamin jest udostępniony na stronie www organizatora. Organizator zastrzega         
sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. 
 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione         
podczas spotkania.  
 

15. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP,        
PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest spotkanie,          
zachowywać niezbędne środki ostrożności związane z epidemią COVID-19 (zgodnie         
z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz stosować się w tym zakresie           
do zaleceń wydawanych przez organizatora.  
 

16. Zabronione jest wejście na salę osobom z niebezpiecznymi urządzeniami,,         
zachowującymi się w sposób, który mógłby zakłócić porządek spotkania, a także           
naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.  
 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają       
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  


