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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU ŻEGLARSKIEGO  
DLA MŁODZIEŻY „KAŻDY MA SWÓJ SZTORM” 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Fundacja „Każdy ma swój Sztorm ul. Ustronie 5/6, 02-798 Warszawa, KRS: 
0000651604, NIP: 9512425204, REGON: 9512425204 (zwana dalej 
„Organizatorem”) jest organizatorem rekrutacji (dalej „Rekrutacja”) do 
Programu Żeglarskiego dla młodzieży. 
 

2. Współorganizatorem Rekrutacji oraz Programu Żeglarskiego dla młodzieży 
jest Sztorm sp. z o.o. ul. Fosa 30, 020768 Warszawa, KRS: 0000503119 NIP: 
9512378143, REGON: 147160913 (zwana dalej „Współorganizatorem”). 

 
3. Celem Rekrutacji jest wyłonienie 10 (słownie: dziesięciu) uczestników, którzy 

wezmą udział w Programie Żeglarskim „Każdy ma swój Sztorm”. 
 

4. Celem Programu Żeglarskiego dla młodzieży jest:  
- umożliwienie dostępu do zajęć żeglarskich i zdobycia uprawnień 
żeglarskich młodzieży z kręgów, dla których dostęp do żeglarstwa jest 
zamknięty lub utrudniony, umożliwienie spotkanie ze światem żeglarstwa 
może znacząco w pozytywny sposób wpłynąć na ich życie, rozwój, 
wychowanie. 
- podnoszenie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez popularyzację bezpiecznego wypoczynku nad wodą i 
propagowanie odpowiedzialnych zachowań wśród młodzieży,  
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzowanie 
turystyki i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży. 
 

5. Program Żeglarski polegać będzie na udziale w 9-dniowym kursie 
żeglarskim, przygotowującym do egzaminu na Patent Żeglarza 
Jachtowego (termin kursu wyznaczany przez Organizatora, nie później niż 
do końca czerwca 2021 r.) oraz następnie możliwości udziału w 2-
tygodniowym stażu, polegającym na pracach żeglarskich w przystani 
nad Zalewem Zegrzyńskim w okresie lipiec-sierpień 2021 r.  (możliwy termin 
staży wyznaczany przez Organizatora). 
 

6. Zgłoszenia do Programu Żeglarskiego będą przyjmowane w okresie od dnia 
30.11.2020 roku do dnia 31.01.2021 roku.  
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§ 2 Warunki uczestnictwa w Rekrutacji do Programu Żeglarskiego 

 
1. W Rekrutacji do programu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby, które 

ukończyły 14 rok życia, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym 
regulaminem (dalej „Regulamin”) oraz dokonały zgłoszenia zgodnie z 
Regulaminem. Takie osoby stają się Uczestnikiem Rekrutacji (dalej 
„Uczestnik”). Konieczna jest zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych 
Uczestnika do udziału w Programie Żeglarskim (Załącznik nr. 2 - Zgoda 
Rodziców/Opiekunów Prawnych na uprawianie turystyki wodnej). 
 

2. Pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora (Sztorm sp. z o.o.) oraz 
członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Rekrutacji. Przez członków 
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.  
 

§ 3 Przebieg Rekrutacji 
  

1. Udział w Rekrutacji możliwy jest po uprzednim dokonaniu zgłoszenia 
(Załącznik nr. 1- Formularz zgłoszeniowy wraz z Załącznikiem nr. 2 – Zgoda 
Rodzica/Opiekuna) przez wypełnienie i przesłanie wypełnionego skanu 
zgłoszenia na adres fundacja@sztormgrupa.pl , w którym osoba zgłaszająca 
(dalej „Osoba Zgłaszająca”): 
a) podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, 
b) opisuje osobę zgłaszaną, wiek, miejscowość zamieszkania, warunki 
bytowe osoby zgłaszanej oraz powody, dla których zgłasza właśnie tę osobę.  
Osoba Zgłaszająca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że musi posiadać 
zgodę Uczestnika oraz w przypadku, jeżeli jest to osoba niepełnoletnia- 
zgodę jego Rodziców/Prawnych Opiekunów na przekazanie opisu oraz 
danych osobowych osoby zgłaszanej, tj. informacji umożliwiających jej 
identyfikację. 
 

2. Organizator powoła trzyosobową komisję rekrutacyjną (dalej: „Komisja 
Rekrutacyjną”), która w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, z którymi zostaną 
przeprowadzone dalsze rozmowy rekrutacyjne. Podstawą wyboru będzie 
najciekawszy opis zgłaszającego oraz odpowiedzi Uczestnika na pytania w 
zgłoszeniu oraz w dalszych etapach Rekrutacji, które będą najciekawsze, 
najbardziej oryginalne i wyróżniające dane osoby spośród pozostałych 
zgłaszających się. 
 

3. Wybór 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, dokonany zgodnie z ust. 3 
powyżej, będzie podlegać dalszej weryfikacji, pod kątem wskazanych 
kryteriów.  
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4. Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru Uczestników, którzy przejdą do 
kolejnego etapu, na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Osobę 
Zgłaszającą w zgłoszeniu. 

5. W ramach kolejnych etapów Rekrutacji przedstawiciele Organizatora 
skontaktują się telefonicznie lub mailowo z wyłonionymi w pierwszym 
wyborze Komisji Rekrutacyjnej Uczestnikami i zadadzą im kolejne pytania 
przygotowane przez Komisję Rekrutacyjną, które mają na celu 
uszczegółowienie informacji o Uczestniku zawartych w zgłoszeniu. 
Rozmowa telefoniczna lub ankieta mailowa zostanie przeprowadzona przez 
przedstawicieli Organizatora w połączeniu telefonicznym zrealizowanym na 
koszt Organizatora lub w korespondencji mailowej. Celem prowadzonych 
rozmów – telefonicznych, ankiety mailowej, i rozmowy rekrutacyjnej - jest 
zebranie dodatkowego materiału, który posłuży Komisji Rekrutacyjnej w 
finalnym wyborze Uczestników, którzy wezmą udział w Programie. 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru w drodze Rekrutacji mniejszej 
liczby Uczestników, niż określona w niniejszym Regulaminie (bądź też nie 
wybrania żadnego ze zgłaszających się Uczestników) w przypadku, 
niewystarczającej ilości zgłoszeń lub gdyby zaprezentowane kandydatury 
nie spełniały wymogów Organizatora. 

 
7. Biorąc udział w Rekrutacji Osoba Zgłaszająca oraz Uczestnik wyrażają zgodę 

na kontakt telefoniczny oraz e-mailowy, przez przedstawicieli Organizatora, 
w celach związanych z przeprowadzeniem kolejnych etapów Rekrutacji.  

 
8. Biorąc udział w Rekrutacji, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie oraz 

wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, 
wizerunku (w tym utrwalonego w materiałach fotograficznych i filmowych). 

 
9. Uczestnik poprzez udział w Rekrutacji przyjmuje również do wiadomości, że 

w razie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie, celem wzięcia 
udziału w Programie Uczestnik będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na 
utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora swojego imienia i 
nazwiska oraz wizerunku i głosu, dokonywanie adaptacji i montażu zdjęć 
oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu promocji Programu.  

 
10. Jednocześnie z dniem dokonania zgłoszenia, Uczestnik udziela 

Organizatorowi nieodwołalnej licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania 
dalszych sublicencji), uprawniającej Organizatora do korzystania z 
materiałów fotograficznych i materiału filmowego. 
Udzielenie powyższych zezwoleń jest niezbędne celem przeprowadzenia 
Programu przez Organizatora i z tego tytułu nie należy się Uczestnikowi 
jakiekolwiek wynagrodzenie.  
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11. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie nie później niż dnia 28.02.2021. 
Z treścią wyników rekrutacji będzie można się zapoznać na stronie 
internetowej: https://sztormgrupa.pl/index.php/fundacja/ oraz na 
portalu społecznościowym Współorganizatora: 
https://www.facebook.com/sztormgrupa . 

 
§4 Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Reklamacje związane z Rekrutacją mogą być kierowane do Organizatora na 

adres: ul. Ustronie 5/6, 02-798 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca 
do rekrutacji do programu żeglarskiego dla młodzieży”. Do rozstrzygania 
reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z 
przedstawicieli Organizatora.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
oraz opis reklamowanego zdarzenia.  

 
3. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję 

Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty 
otrzymania reklamacji.  

4. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji 
listem poleconym najpóźniej w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  

 
§5 Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem Danych osobowych Uczestników jest Fundacja „Każdy ma 

swój Sztorm” ul. Ustronie 5/6 02-798 Warszawa. Dane Uczestników 
Rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia Rekrutacji, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Rekrutacji 
i rozstrzygnięcia Rekrutacji.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest 
umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je 
przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. W celu ułatwienia Uczestnikowi Rekrutacji kontaktu w związku z 
wycofaniem swoich danych osobowych ze zgłoszenia, wprowadzenia w nich 
zmian lub zmianami w zakresie udzielonych zgód na ich przetwarzanie 
zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: fundacja@sztormgrupa.pl. 
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§6 Publikacja Regulaminu Rekrutacji 
 

1. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora: 
Fundacja „Każdy ma swój Sztorm”, ul. Ustronie 5/6, 02-798 Warszawa), 
Współorganizatora: Sztorm sp. z o.o. ul. Fosa 30, 020768 Warszawa, KRS: 
0000503119 NIP: 9512378143, REGON: 147160913  
oraz na stronie internetowej https://sztormgrupa.pl/index.php/fundacja/ 
w trakcie trwania Rekrutacji oraz w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od 
dnia jego zakończenia. 

 


