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REGULAMIN PROGRAMU MYOXPERIENCE 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Program MyOXperience – Fundacji TDJ Na 
Rzecz Edukacji i Rozwoju oraz Project Access Polska (zwany dalej „Program”).  

2. Organizatorami Programu jest Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą 
w Katowicach, przy al. Roździenskiego 1a (kod pocztowy 40 – 202), wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294837 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 954 261 96 05 REGON 240798176 (zwana dalej 
„Fundacją”) oraz Fundacja Project Access Poland z siedzibą w Warszawie ul. Adama Pługa 1 lok 
71/72, 02-047 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, Wydział 
XIII, Sąd Gospodarczy, Nr KRS 0000630904, NIP: 701-06-01-845, Regon: 36511079200000. 

3. Program kierowany jest do młodzieży, która uczęszcza do szkół ponadpodstawowych w Polsce.  

4. Celem programu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat 
możliwości budowania własnej ścieżki rozwoju poprzez najlepsze światowe praktyki 
edukacyjne. Dążymy do uświadamiania polskiej młodzieży o możliwościach edukacji 
zagranicznej oraz pomagamy w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących ścieżki 
własnego rozwoju.   

5. Cel ten jest realizowany poprzez konkurs, tworzenie strony internetowej myoxperience.pl, 
kampanię informacyjną, pięciodniowy wyjazd warsztatowy w marcu 2020 r. oraz program 
mentoringowy. 

6. Za realizację Programu odpowiedzialny jest zespół Fundacji TDJ oraz Project Access Polska.  

7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.  
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II. ZASADY WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA 

1. W programie mogą wziąć udział osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych, z 
wyjątkiem klas ostatnich i klas maturalnych. Wymagamy od aplikantów komunikatywnego 
poziomu angielskiego zarówno mówionego, jak i pisanego (minimum B1 w skali CEFR) 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Programie i wyjeździe jest terminowe złożenie aplikacji 
przez wypełnienie formularza aplikacyjnego, dostępnego na stronie 
http://www.myoxperience.pl/, oraz przejście kolejnego etapu rekrutacji.  

3. Formularz ma obowiązek uzupełnić kandydat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana 
jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w programie oraz na 
przetwarzanie danych (patrz: załącznik 1). 

4. Nieodpłatne stypendium na uczestnictwo w wyjeździe i mentoringu zostanie przyznane 
wybranym kandydatom, zgodnie z Regulaminem, (zwanych dalej „Laureatami”). O przyznaniu 
tytułu Laureata decyduje miejsce uzyskane w ramach oceny Formularzy na liście rankingowej.  

5. Laureaci zostaną wyłonieni podczas procesu rekrutacyjnego, który składa się z dwóch etapów:  

a. Zgłoszenia kandydatów/ek za pomocą wniosku on-line zamieszczonego na stronie 
http://www.myoxperience.pl/.  Komisja rekrutacyjna sprawdza wypełnione wnioski 
pod względem poprawności formalnej i merytorycznej. 

b. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do rozwiązania zadania rekrutacyjnego oraz 
przesłania go na wskazany adres email. Komisja rekrutacyjna sprawdza odesłane 
zadania i na ich podstawie wyłania grupę Laureatów. 

 

  

http://www.myoxperience.pl/
http://www.myoxperience.pl/
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III. TRYB REALIZACJI PROGRAMU 

1. Informacja o wynikach naboru do programu zostanie podana każdemu kandydatowi w 
terminie 31 stycznia 2020 r. 

2. Laureaci (w wypadku, gdy Laureaci są niepełnoletni, ich Opiekuni Prawni) są zobowiązani 
wypełnić zgody na uczestniczenie w wyjeździe (patrz: załącznik 2) oraz wyrazić zgodę na 
przestrzeganie reguł regulaminu obowiązującego podczas wyjazdu (patrz: sekcja III) poprzez 
podpisanie Regulaminu. 

3. Obowiązki Laureatów: 

(1) Laureat ma obowiązek uczestniczenia w zjeździe w Warszawie dnia 15 marca 2020 r. 

(2) Laureat ma obowiązek uczestniczenia w wyjeździe na Uniwersytet Oksfordzki w 
terminie 16-20 marca 2020 r.  

(3) Laureat ma obowiązek przestrzegać ustalonego regulaminu.   

Po odbytym wyjeździe Laureaci zostaną przydzieleni do mentorów i mają obowiązek:  

a) systematycznie pracować z przydzielonym mentorem, 

b) złożyć sprawozdanie z pracy w grupie mentoringowej w programie na koniec 
udziału w programie 

c) informować o swoich sukcesach edukacyjnych w zakresie dostania się na uniwersytety 
zagraniczne. 

4. W przypadku przerwania przez Laureata nauki w szkole lub skreślenia z listy uczniów, Laureat 
zobowiązany jest poinformowania w formie pisemnej Fundacji o zaistniałej sytuacji. 
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IV. REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS WYJAZDU   

1. Kategorycznie zabrania się posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków 
odurzających oraz wyrobów tytoniowych.   

2. Każdy uczestnik wyjazdu (zwany dalej „Uczestnikiem”) zobowiązany jest do dbania o czystość, ład 
i porządek. Szczególnie należy dbać o czystość miejsc nam udostępnionych w trakcie pobytu w 
Jesus College, Oxford. Za zniszczenia odpowiada każdy Uczestnik indywidualnie. Za zniszczenia 
spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice.   

3. Zabrania się zakłócania porządku oraz naruszania godności innych osób.   

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w całym programie wyjazdu.  

5. Każdy Uczestnik mający zamiar oddalić się od grupy w którymkolwiek momencie wyjazdu powinien 
poinformować o tym fakcie któregoś z organizatorów.   

6. Przestrzegamy miejsca i godziny zbiórki.   

7. W razie problemów zdrowotnych bądź jakichkolwiek innych problemów należy niezwłocznie 
zgłosić daną sprawę do organizatora wyjazdu.    

8. Prosimy o uzyskanie zgody przez osoby znajdujące się na zdjęciach przed ich publikacja w sieci. 
Punkt nie dotyczy organizatorów.   

9. Obowiązek zwrotu kosztów uczestnictwa przez Uczestnika powstaje w przypadku:   

a) Celowego narażenia, poprzez swoje zachowanie, dobrego imienia Fundacji TDJ oraz Project 
Access Polska.  

b) Innego istotnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika.  

Powyższe sytuacje (opisane w pkt. a) i b)) będą uprawniały Fundację do domagania się od Uczestnika 
zwrotu kosztów jego udziału w programie wraz z odsetkami ustawowymi.   
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Laureaci otrzymują nieodpłatne stypendium na wyjazd na Uniwersytet Oksfordzki, z 
zastrzeżeniem, że koszty:  

a) podróży z miejsca zamieszkania Laureata na lotnisko w Warszawie i z lotniska do miejsca 
zamieszkania Laureata;  

b) pomocy szkolnych oraz ubrań (strojów),   

c) kieszonkowego,   

ponosi Laureat lub Opiekun Prawny Laureata, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Włączenie w zakres stypendium kosztów wskazanych w ust. 1 może nastąpić jedynie pod 
warunkiem uzyskania przez Laureata indywidualnej zgody Fundacji oraz w zakresie uzgodnionym 
ze Fundacją, przy czym zasadniczą przesłanką do włączenia w zakres stypendium kosztów 
dodatkowych będzie ocena ich przydatności dla zapewnienia Laureatowi warunków optymalnych 
do skorzystania z wyjazdu na Uniwersytet Oksfordzki. Uzgodnienia pomiędzy Fundacją, a 
Laureatem w tym zakresie wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez obie strony.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.   

4. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji Regulaminu będą rozpatrywane przez 
Zarząd organizatorów.  

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 
kodeksu cywilnego.   
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VI. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju („TDJ 
Foundation”) z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice; KRS: 
0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176. 

2. MyOxperience jest organizowany wraz z Fundacją Project Access Poland z siedzibą w 
Warszawie ul. Adama Pługa 1 lok 71/72, 02-047 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawa, Wydział XIII, Sąd Gospodarczy, Nr KRS 0000630904, NIP: 701-
06-01-845, Regon: 36511079200000 – w związku z czym przekazane dane osobowe objęte 
będą współadministrowaniem. 

3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres 
mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu organizacji i prowadzenia MyOxperience na 
podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679. 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

6. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat od zakończenia 
programu.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym 
momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Odbiorcami danych mogą być również firmy świadczące usługi IT, dostawca oprogramowania 
CRM, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi księgowe, prawne, podmioty 
świadczące usługi hotelarskie oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych 
przepisów prawa.  

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i dziecka, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.   

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji i 
prowadzenia Indywidulanego Programu Rozwoju. 

10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim 
jest Prezes Urzędu Ochrony danych. 
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Załącznik 1  

 

Zgoda na przetwarzanie danych w celu realizacji programu MyOxperience 

 

OŚWIADCZENIE (wypełnia opiekun prawny) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 
zawartych w niniejszym formularzu w następujący sposób: 

❏ w celu realizacji programu MyOxperience; 

❏ w celu otrzymywania informacji o innych programach i działaniach TDJ Foundation drogą 
mailową i poprzez SMS oraz na adres domowy. 

* proszę zaznaczyć cele przetwarzania, na które wyrażana jest zgoda. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji 
i Rozwoju („TDJ Foundation”) z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 
Katowice; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176. 

2. MyOxperience jest organizowany wraz z Fundacją Project Access Poland z siedzibą w 
Warszawie ul. Adama Pługa 1 lok 71/72, 02-047 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawa, Wydział XIII, Sąd Gospodarczy, Nr KRS 0000630904, NIP: 701-
06-01-845, Regon: 36511079200000 – w związku z czym przekazane dane osobowe objęte 
będą współadministrowaniem. 

3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres 
mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”. 

4. Pani/Pana dane osobowe i dziecka, przetwarzane będą w celu w celu organizacji i prowadzenia 
MyOXperience na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

5. Pani/Pana dane osobowe i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania.  

6. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat od zakończenia 
programu.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym 
momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Odbiorcami danych mogą być również firmy świadczące usługi IT, dostawca oprogramowania 
CRM, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi księgowe, prawne, podmioty 
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świadczące usługi hotelarskie oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych 
przepisów prawa.  

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i dziecka, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.   

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji i 
prowadzenia Indywidulanego Programu Rozwoju. 

10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim 
jest Prezes Urzędu Ochrony danych. 
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Załącznik 2 

 

Zgoda na udział w wyjeździe na uniwersytet Oksfordzki w ramach programu 
MyOXperience i publikację wizerunku  

 

Ja, niżej podpisana/podpisany _______________________________________________________ 
zamieszkała/zamieszkały w____________________________________________________________, 
przy ul.  __________________________________________, legitymująca/legitymujący się dowodem 
osobistym o numerze i serii _________________________, posługująca/posługujący się numerem 
PESEL _____________________________,   

Oraz  

Ja, niżej podpisana/podpisany _______________________________________________________ 
zamieszkała/zamieszkały w____________________________________________________________, 
przy ul.  __________________________________________, legitymująca/legitymujący się dowodem 
osobistym o numerze i serii _________________________, posługująca/posługujący się numerem 
PESEL _____________________________,   

działając w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej 
_______________________________________________________, posiadającej/posiadającego 
numer PESEL ___________________ (dalej „Niepełnoletni/a”) jako jej/jego przedstawiciele ustawowi 
/ rodzice, posiadający/posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym oświadczamy, 
że:   

1. Zapoznałam/zapoznałem się z założeniami, regulaminem i przebiegiem Programu 
MyOXperience (dalej „Program”), organizowanym przez Fundację TDJ oraz Project Access z 
siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 1a (kod pocztowy 40-202) , KRS 0000294837, NIP 
9542619605, REGON 240798176 (dalej „TDJ”), realizowanym przez Zespół Projektowy i nie 
zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń,  

2. Wyrażam zgodę na udział Niepełnoletniego/niej w Programie, w tym w szczególności na:  
1) udział Niepełnoletniego/niej w zadaniach związanych z Programem realizowanych 

w ramach Programu,   
2) udział Niepełnoletniego/niej w pięciodniowych warsztatach, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Fundację TDJ,   
3) pracę Niepełnoletniego/niej ze specjalistami z Project Access Polska i TDJ Foundation w 

okresie 15-20 marca 2020 r.   
4) pracę nad poszerzeniem wiedzy w zakresie aplikacji na studia zagraniczne, 

3. Zapoznałam/zapoznałem się z harmonogramem warsztatów i wyrażam zgodę na udział w nim 
Niepełnoletniego/niej, w szczególności zaś oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć 
Niepełnoletniego/niej na wskazane przez Fundację TDJ miejsce zbiórki przed rozpoczęciem 
warsztatów oraz odebranie Niepełnoletniego/niej z miejsca zbiórki po zakończeniu warsztatów 
jak również oświadczam, że Niepełnoletni/a jest zdrowy, nie ma żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych dotyczących jego uczestnictwa oraz zobowiązuję się, że w przypadku wystąpienia 
zmiany stanu zdrowia Niepełnoletniego/niej, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Fundację 
TDJ, pod rygorem utraty praw do żądania odszkodowania.  
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4. Zostałam/zostałem poinformowany, że Fundacja TDJ zapewnia stosowną opiekę nad 
Niepełnoletnim/nią wyłącznie od momentu zbiórki przed rozpoczęciem warsztatów do momentu 
zbiórki po zakończeniu warsztatów,   

❏ Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych Niepełnoletniego, w tym wizerunku, 
poprzez publikację zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej, portalach 
społecznościowych, w materiałach informacyjnych i promujących działalność Fundacji TDJ oraz 
Program. 

 

____________________________               ________________________________ 

miejscowość, data                                                     podpis (imię i nazwisko) 

 


