
ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH ON-LINE DLA MŁODZIEŻY 
ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „NOW – ZAWODOWE 
WYZWANIA NOWEJ GENERACJI”

1. Organizatorem Warsztatów [Warsztaty] jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości [Organizator] 
operator Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER;

2. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji” 
[Projekt];

3. Projekt sfinansowany jest ze środków Miasta Gdańska;
4. Warsztaty skierowane są dla uczniów gdańskich publicznych szkół ponadpodstawowych (licea, 

technika, szkoły branżowe) [Uczestnicy];
5. Warsztaty odbywają się online;
6. Udział Uczestników w Warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny;
7. Organizator oferuje 2 tematy Warsztatów do wyboru (po 5 Warsztatów w każdym z tematów): 

1)  Warsztaty dla młodzieży z pracownikami działów HR: Czego oczekują pracodawcy od  
swoich przyszłych pracowników i jak dobrze przygotować się do procesu rekrutacji. 
2)  Warsztaty dla młodzieży: Budowanie marki osobistej – czym jest i jak zbudować ją  
od podstaw?

8. Każde Warsztaty trwają 2 godziny lekcyjne (90 minut);
9. Zgłoszenia Uczestników na Warsztaty dokonuje nauczyciel [Opiekun] poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na stronie: https://now.inkubatorstarter.pl  
1)  szkoła (pełna nazwa i adres); 
2)  imię i nazwisko, mail i telefon Opiekuna; 
3)  liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach; 
4)  profil klasy, która będzie uczestniczyła w Warsztatach; 
5)  wybór rodzaju Warsztatów; 
6)  wybór daty i godziny Warsztatów;

10. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia na Warsztaty, Opiekun otrzyma mailem potwierdzeniem 
zgłoszenia wraz z rezerwacją daty i godziny;

11. Warsztaty będą się odbywać na platformie TEAMS – Opiekun otrzyma od Organizatora link do 
Warsztatów na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem warsztatów;

12. Opiekun przekazuje link do platformy Uczestnikom Warsztatów;
13. Uczestnicy biorący udział Warsztatach powinni korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. 
14. Opiekun bierze udział w Warsztatach razem z Uczestnikami;
15. Uczestnicy Warsztatów otrzymają dodatkowe materiały edukacyjne;
16. Uczestnicy Warsztatów otrzymają imienne zaświadczenie o udziale w Warsztatach po  

otrzymaniu przez Organizatora imiennej listy Uczestników od Opiekuna wraz ze zgodami  
na przetwarzanie danych osobowych Uczestników; 



17. Zgłoszenia na Warsztaty będą przyjmowane do wyczerpania puli zaplanowanej ilości Warsztatów: 
Warsztaty dla młodzieży z pracownikami działów HR (5 warsztatów) oraz Warsztaty dla  
młodzieży z budowania marki osobistej (5 warsztatów);

18. W przypadku odwołania Warsztatów przez GFP lub eksperta – koordynatorka Warsztatów ustali 
z Opiekunem i ekspertem nowy termin Warsztatów;

19. Jeśli z jakiegoś powodu, Opiekun nie będzie mógł uczestniczyć w Warsztatach z Uczestnikami 
musi znaleźć zastępstwo oraz zgłosić ten fakt koordynatorce Warsztatów;

20. Jeśli Opiekun zrezygnuje z Warsztatów w dniu zarezerwowanego przez siebie terminu i nie 
zapewni zastępstwa (co uniemożliwi skorzystaniu z warsztatów innej szkole), nie będzie miał 
możliwości ponownej rezerwacji terminu Warsztatów;

21. W jednej szkole może się odbyć jeden rodzaj Warsztatów;
22. W każdym Warsztacie może wziąć udział minimum 10 a maksimum 35 Uczestników;
23. Warsztaty nie będą nagrywane; 

 

Kontakt do koordynatorki Warsztatów:
Alicja Świtlik
a.switlik@inkubatorstarter.pl

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.
Patronat merytoryczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku


