Regulamin Programu Gotowi do Pracy!
Witamy, cieszymy się, że zainteresował Cię Program Gotowi do Pracy!
Przedstawiamy nasz Regulamin Programu Gotowi do Pracy (dalej nazywanego
“Programem”), regulujący zasady uczestnictwa w Programie, organizowanym przez
Fundację Zwolnieni z Teorii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8,
01-602 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, 8 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem: 0000488903, NIP: 5252576156, REGON: 147028020 (dalej
nazywaną “Organizatorem”).
Uważnie przeczytaj poniższy Regulamin Programu. Przed zapisaniem się do Programu
potwierdzasz, że zapoznałeś się z Regulaminem Programu poprzez odznaczenie
odpowiedniego pola wyboru w formularzu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
Regulamin Programu udostępniamy dla Ciebie pod adresem internetowym
http://zwzt.link/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i
wydrukowanie.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu lub Regulaminu Programu zapraszamy
do kontaktu na adres e-mail: praca@zwolnienizteorii.pl.
I.
Warunki udziału w Programie
1. W Programie mogą wziąć udział osoby w wieku od ukończonych 18 do 26 lat w
momencie zapisu do Programu oraz spełniające przynajmniej jedno z następujących
kryteriów:
A. Mieszkają w województwie mazowieckim, małopolskim lub śląskim, ale poza
Warszawą, Krakowem i Katowicami i nie studiują oraz nie posiadają tytułu
magistra.,
B. Mieszkają w województwie mazowieckim, małopolskim lub śląskim i studiują
poza Warszawą, Krakowem i Katowicami,
C. Studiują w województwie mazowieckim, małopolskim lub śląskim, ale poza
Warszawą, Krakowem i Katowicami,
D. Mieszkają lub studiują w województwie mazowieckim, małopolskim lub
śląskim i są osobami z niepełnosprawnością,
E. Mieszkają lub studiują w województwie mazowieckim, małopolskim lub
śląskim i są wychowankami placówki opiekuńczej.
2. W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które studiują za granicą.
II.
Przebieg Programu
1. Uczestnik Programu bierze udział w cyklu spotkań rozwojowych z trenerem (trzy
soboty z rzędu, każda po 5 godzin szkoleń), oraz partnerem Programu (dwa
spotkania po 1,5 godziny, każde w tygodniu roboczym). Szczegółowy harmonogram
spotkań ustala Organizator przed każdą turą naboru do Programu.

3. Pomiędzy spotkaniami rozwojowymi z trenerem uczestnik Programu realizuje
konkretne zadania w grupie z od 3 do 10 innych uczestników dobranych przez
Organizatora. Każda grupa uczestników otrzymuje wsparcie mentora.
4. Udział w cyklu spotkań rozwojowych kończy się prezentacją efektów szkolenia oraz
otrzymaniem certyfikatu “Job-Ready” wydawanego przez Fundację Zwolnieni z
Teorii, który potwierdza kompetencje zdobyte w ramach udziału w Programie.
5. Nieobecność powyżej 5 godzin w całym cyklu szkoleniowym wiąże się z rezygnacją
z udziału w Programie oraz rezygnacją z certyfikatu “Job-Ready” i dalszego
wsparcia Organizatora w poszukiwaniu pracy.
6. Po zakończeniu cyklu spotkań rozwojowych z trenerem uczestnik Programu
otrzymuje wsparcie od organizatora w postaci otrzymywania ofert pracy (w
przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2), konsultacji CV oraz
dostępu dodatkowych spotkań rozwojowych, w których udział jest dobrowolny.
7. Udział w Programie, poprzez cykl szkoleń oraz możliwość bezpośredniego kontaktu
z pracodawcami, zwiększa szansę na zdobycie pracy, ale nie jest równoznaczny z
gwarancją zdobycia pracy po zakończeniu Programu.
8. Udział w Programie jest bezpłatny.
9. Uczestnik Programu nie może rozpowszechniać i publikować materiałów, w których
umieszczone są logotypy i znaki zastrzeżone partnerów Programu.
10. Uczestnik powinien postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik może
zostać usunięty z programu, w przypadku gdy dopuszcza się jednego z
następujących postępowań:
A. sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami,
B. wzywające do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym,
wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej,
C. propagujące przemoc,
D. obraźliwe,
E. naruszające dobra osobiste osób trzecich.
III.
Zapisy oraz rezygnacja
1. Zapisu do Programu dokonuje się poprzez formularz dostępny na stronie
https://www.praca.zwolnienizteorii.pl/
2. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zapisem do Programu.
3. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów Programu, ze zgłaszającym skontaktuje
się telefonicznie przedstawiciel Organizatora w celu weryfikacji zgłoszenia.
Pozytywne przejście weryfikacji, czyli spełnienie kryteriów wymienionych w punkcie
I. Regulaminu Programu, zostanie potwierdzone wiadomością e-mail na adres
wskazany przez zgłaszającego się w formularzu zgłoszeniowym.
4. Zgłaszający staje się uczestnikiem Programu po pisemnym potwierdzeniu danych
znajdujących się w nadesłanym formularzu i akceptacji harmonogramu szkolenia,
odpowiadając na nadesłaną wiadomość e-mail z załączonym i wypełnionym
formularzem.
5. W razie wyczerpania miejsc w Programie o zapisie do Programu decyduje poziom
znajomości języka angielskiego (preferowany poziom min. B2), a w dalszej kolejności

kolejność zgłoszeń.
6. Uczestnik Programu może dobrowolnie zrezygnować z uczestnictwa w Programie w
dowolnym momencie trwania Programu. Rezygnacja z uczestnictwa w programie
oznacza dobrowolną rezygnację z certyfikatu oraz dostępu do bazy ofert pracy.
IV.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez uczestnika
w trakcie trwania Programu, które są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora
za zgodą uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Programu podlega ochronie
prawnej.
2. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”).
3. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Fundacja Zwolnieni
z Teorii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8, 01-602
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, 8 XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000488903, NIP: 5252576156, REGON:
147028020.
4. Uczestnik Programu może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzania jego
danych osobowych. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Programie. Zgodę można wycofać pisząc na adres: kontakt@zwolnienizteorii.pl.
5. Dane osobowe uczestników Programu nie będą poddane zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
V.
Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Programu. O
wszelkich dokonanych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni za
pośrednictwem wiadomości e-mailowej, udostępniając treść oraz datę wejścia w
życie zmodyfikowanego Regulaminu, nie krótszą niż 14 dni od daty udostępnienia.
2. Dalszy udział w Programie, po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich
akceptację. Jeżeli uczestnik nie akceptuje zmian tych postanowień, powinien
skontaktować się z Organizatorem i zaprzestać realizacji zadań w ramach Programu.

