Regulamin programu Bootcamp Obywatelski edycja 2022
§1
1. Uczestnictwo w programie Bootcamp Obywatelski 2022 jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Bootcampie – oznacza to program Bootcamp Obywatelski 2022 odbywający się w terminie
15 - 18 września w Warszawie organizowanym przez Fundację Akademia Wiedzy
Obywatelskiej.
b. Formularzu rekrutacji – oznacza to formularz zgłoszeniowy do udziału w Bootcampie,
złożony w terminie 27 czerwca – 10 lipca 2022 r. przez pełnoletniego Aplikanta lub przez
Aplikanta niepełnoletniego za zgodą rodzica/opiekuna.
c. Fundacji lub organizatorze – oznacza to Fundację Akademia Wiedzy Obywatelskiej z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, 00-105, nr KRS 0000869348;
d. Komisji – oznacza to komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Fundację;
e. Rekrutacji – oznacza to rekrutację do programu Bootcamp Obywatelski 2022
rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2022 i trwającą aż do ogłoszenia wyników przez
organizatorów;
f. Aplikancie – oznacza to osobę, która uzupełniła i przesłała formularz rekrutacyjny
programu Bootcamp Obywatelski 2022 w terminie 27 czerwca – 10 lipca 2022 r.
g. Laureacie – oznacza to osobę, która zakwalifikowała się do programu Bootcamp
Obywatelski 2022.
§2
1. Do ubiegania się o udział w Bootcampie uprawnieni są uczniowie szkół ponadpodstawowych
(liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia), którzy w roku szkolnym
2022/2023 będą uczniami drugiej, trzeciej lub czwartej klasy oraz osoby, które ukończyły szkołę
średnią w roku szkolnym 2022.
§3
1. Aplikacja polega na weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów udziału w Bootcampie
poprzez analizę i ocenę nadesłanego przez Aplikanta formularza Aplikacji.
2. Proces oceny aplikacji składa się z weryfikacji wstępnej i oceny merytorycznej. Weryfikacji
wstępnej i oceny merytorycznej każdej z Aplikacji dokonuje co najmniej dwóch członków Komisji.

3. Formularze Aplikacji w ramach rekrutacji przyjmowane są od Aplikantów w okresie od 27
czerwca do 10 lipca 2022 r. Termin ten może ulec wydłużeniu decyzją Komisji.
4. Formularz Aplikacji w ramach etapu pierwszego Aplikacji obejmuje:
a. kwestionariusz osobowy zawierający dane osobowe Aplikanta:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

imię, nazwisko,
wiek,
adres i nazwa szkoły,
typ szkoły ponadpodstawowej (publiczna, prywatna, społeczna),
miejsce zamieszkania,
województwo,
wielkość miejscowości,
adres e- mail,
tel. kontaktowy,
odległość szkoły od miejsca zamieszkania,

b. kwestionariusz osobowy badający warunki socjoekonomiczne kandydata oraz motywacje
do udziału w Bootcampie:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Jaki jest dochód na osobę w twoim gospodarstwie domowym? (do 1000 zł; między
1000 a 1400 złotych na osobę; między 1400 a 2200 złotych na osobę; powyżej 2200
złotych na osobę),
Czy w twojej okolicy są podejmowane przedsięwzięcia organizowane przez
organizacje młodzieżowe, np. Młodzieżową Radę Miasta? Jeśli tak to jakie?
Opisz swoje osiągnięcia szkolne,
Co robisz poza szkołą? (zajęcia, zainteresowania, pasje),
Dlaczego ty powinieneś/aś zostać wybrany/a?
Czego chciał(a)byś się nauczyć na Bootcampie? Co chciał(a)byś z niego wynieść?
Jeśli miał(a)byś wybrać jedną organizację, z którą możesz współpracować na
świecie, to która by to była i dlaczego?

c. zadanie kwalifikujące do udziału w Bootcampie:
i.
ii.

Jaki widzisz problem w twojej wsi/mieście/kraju?
Zaproponuj sposób rozwiązania/zminimalizowania problemu. Opisz, w jaki sposób
miałoby ono przebiegać i czas potrzebny na jego realizację. Zakreśl cele i założenia,
jakie rozwiązanie miałoby spełnić oraz grupę, do jakiej miałoby dotrzeć;

4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
5) zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych na udział w rekrutacji.
§4
1. W ramach weryfikacji Aplikacji następuje kolejno:

a. zakodowanie Aplikacji;
b. sprawdzenie warunków formalnych określonych w § 2 pkt. 1;
c. przyznanie punktów za kryteria określone w załączniku do regulaminu;
2. Aplikacje niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu przez Komisję.
3. W ramach oceny merytorycznej Aplikacji Komisja przyznaje punkty za poszczególne kryteria na
podstawie załącznika do regulaminu, nie przekraczając jednak maksymalnej liczby punktów za
dane kryterium.
4. Po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich Aplikacji przez Komisję punkty są sumowane. Na
ich podstawie ustalana jest lista rankingowa.
5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej Aplikantów o pozycji na
liście rankingowej będzie decydował wynik uzyskany w sekcji kwestionariusza osobowego
badającej warunki socjoekonomiczne kandydata. Dokładne kryteria zostały określone w punkcie II
załącznika do regulaminu.
6. Po ustaleniu listy rankingowej Aplikacje zostają odkodowane.
7. Tytuł laureata uzyskuje maksymalnie 40 uczestników. Komisja może odpowiednio ustalić także
listę rezerwową na nie więcej niż 15 Aplikantów.
8. Wybór Komisji jest ostateczny. Od weryfikacji i decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
§5
1. Lista laureatów programu Bootcamp Obywatelski 2022 zostanie zamieszczona na stronie
https://www.awo.org.pl/;
2. Laureat i jego rodzice/opiekunowie prawni mają 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na podjęcie
decyzji w sprawie wzięcia udziału w Bootcampie;
2. Poprzez potwierdzenie udziału w Bootcampie rozumie się przesłanie zgody na udział w
Bootcampie drogą mailową w terminie do 14 dni od dnia przyznania tytułu laureata przez laureata
lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na adres
kontakt@awo.org.pl.
3. Niedokonanie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy laureatów potwierdzenia udziału jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.
§6
1. Laureat prezentuje postawę godną udziału w Bootcampie.
2. Laureat jest zobowiązany do zapoznania się, akceptacji i przestrzegania regulaminu Bootcampu.
3. Laureat jest zobowiązany do udziału w pełnym programie Bootcampu.
4. W przypadku nie wywiązania się z któregoś z powyższych zobowiązań organizator ma prawo
wydalić Laureata z programu Bootcamp Obywatelski 2022.
§7
1. Wysłanie Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Aplikanta i
jego Rodziców/opiekunów prawnych przez Akademię Wiedzy Obywatelskiej
dla celów

przeprowadzenia rekrutacji oraz informowania o przebiegu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane zawarte w Aplikacjach Aplikantów będą udostępnianie Fundacji w celu realizacji rekrutacji,
na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do rekrutacji.
3. Imiona i nazwiska lub wizerunek osób będących Laureatami rekrutacji mogą zostać
opublikowane na stronie internetowej, lub profilu w mediach społecznościowych Fundacji, na co
Aplikant wyraża zgodę przystępując do rekrutacji.
4. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://www.awo.org.pl/polityka-prywatnosci
§8
1) Fundacja zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli uczestników w zakresie udziału
w Bootcampie.
2) Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji. Przepisy niniejszego regulaminu mogą
być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji i wiążą uczestnika od daty zawiadomienia.

Załącznik do regulaminu: kryteria oceny Aplikacji
Punkty w procesie rekrutacji przyznawane są za: (w nawiasie maksymalna liczba punktów możliwa
do uzyskania)
1. Sytuację społeczno-ekonomiczną:
a. Jaki jest dochód na osobę w twoim gospodarstwie domowym? (4 pkt)
4 pkt: do 1000 zł
3 pkt: 1000zł-1400zł

2 pkt: 1400zł-2200zł
1 pkt: powyżej 2200zł.
2. Edukację i osiągnięcia pozaszkolne (6 pkt)
3. Motywację (15 pkt)
a. Dlaczego ty powinieneś zostać wybrany? (5 pkt)
b. Czego chciałbyś się nauczyć na Bootcampie? Co chciałbyś z niego wynieść? (5 pkt)
c. Jeśli miałbyś wybrać jedną organizację, z którą możesz współpracować na świecie, to która
by to była i dlaczego? (5 pkt)
4. Zadanie (12 pkt)
a. Jaki widzisz problem w twojej wsi/mieście/kraju? (2 pkt)
b. Zaproponuj rozwiązanie/zminimalizowanie problemu; (2 pkt)
c. Wyjaśnij założenia, jakie dany projekt ma spełnić; (3 pkt)
d. Opisz, w jaki sposób miałoby ono przebiegać i czas potrzebny na jego realizację; (2 pkt)
e. Określ konkretną, docelową grupę odbiorców uzasadnij, dlaczego akurat ona; (2 pkt)
f. Brak błędów stylistycznych i ortograficznych, spójność kompozycji (1 pkt).
II. W przypadku uzyskania przez dwóch lub większej liczby kandydatów takiej samej liczby
punktów Komisja będzie priorytetyzować na liście rankingowej osoby o mniej uprzywilejowanej
pozycji społeczno-ekonomicznej, w oparciu o pytania:
a.
b.
c.
d.

Rodzaj szkoły, do której uczęszczasz (publiczna, społeczna, prywatna);
Wielkość miejsca zamieszkania ;
Odległość między szkołą o miejscem zamieszkania;
Czy w twojej okolicy organizacje młodzieżowe podejmują przedsięwzięcia, w które możesz
się zaangażować, np. młodzieżowa rada miasta?

