
 
 

 

Regulamin projektu  

pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”  

realizowanego pod patronatem  

Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera 

 

 

 §1 

  

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu obejmującego cykl szkoleń  

i warsztatów pod nazwą „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, zwanego dalej 

„Akademią”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, a 

współorganizatorem Województwo Łódzkie. 

 

§2 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: 

▪ Akademia – projekt obejmujący cykl szkoleń i warsztatów pn. „Akademia Liderów 

Województwa Łódzkiego” 

▪ Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w projekcie pn. „Akademia Liderów 

Województwa Łódzkiego” 

▪ Uczestnik – Kandydat zakwalifikowany w wyniku rekrutacji do uczestnictwa w projekcie 

pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” 

▪ Projekt – projekt pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” 

▪ Regulamin – niniejszy Regulamin projektu pn. „Akademia Liderów Województwa 

Łódzkiego” 

 

§3 

 

1. Celem Akademii jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu 

terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służącej 

przygotowaniu uczestników Projektu do pełnienia funkcji liderów w samorządzie 

terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. 

2. Akademia dedykowana jest w szczególności młodym radnym, studentom, uczniom, 

członkom młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieży 

zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych. 

3. Udział w Projekcie ma charakter nieodpłatny. 

4. Warunkiem uruchomienia Akademii jest wyłonienie w procesie rekrutacji nie mniej niż 

dziesięciu Kandydatów. 

5. Organizator zakłada,  iż  w Projekcie weźmie udział nie więcej niż dwudziestu sześciu 

Uczestników. 

6. W ramach Akademii przewidziano w szczególności następujące formy zajęć: 

a. wykłady i ćwiczenia w formule hybrydowej stacjonarne lub/i on-line na platformie 

CISCO WEBEX, 



 
 

b. plenerowe warsztaty terenowe/ projekt na rzecz lokalnej społeczności – w zależności 

od sytuacji pandemicznej, 

c. minimum jedną wycieczkę o tematyce historyczno-patriotycznej - w zależności od 

istniejącej sytuacji pandemicznej, 

d. minimum jeden zjazd wyjazdowy - w zależności od istniejącej sytuacji pandemicznej. 

7. Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas 

weekendowych zjazdów wyjazdowych (dotyczy zjazdów organizowanych poza Łodzią).  

 

§4 

 

1. W Projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a. posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego 

b. uzyska pełnoletność najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji  

c. nie ukończy 30. roku życia w dniu zakończenia rekrutacji. 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału Kandydata w Projekcie jest pozytywna decyzja 

Komisji Rekrutacyjnej. 

 

§5 

 

Zasady przebiegu rekrutacji uczestników Projektu określa Regulamin rekrutacji. 

 

§6 

 

1. Projekt realizowany będzie w okresie od 10 marca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.  

2. Wykłady i ćwiczenia obywać się będą w weekendy. Terminy i tematyka zajęć określone 

zostaną w harmonogramie zajęć. 

3. Warsztaty terenowe/ projekt na rzecz lokalnej społeczności realizowane będą na terenie 

województwa łódzkiego w terminie ustalonym z Organizatorem i Partnerem Projektu. 

4. W uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych sytuacją epidemiologiczną możliwa 

jest zmiana terminu zajęć przy zachowaniu ilości przewidzianych w programie godzin. 

 

§7 

 

1. Obecność Uczestników na zajęciach jest obowiązkowa. Uczestnicy zobowiązani są 

każdorazowo do potwierdzania swojej obecności. 

2. Warunkiem ukończenia Akademii jest frekwencja na poziomie min. 70% obejmująca 

łącznie wykłady, ćwiczenia, warsztat terenowy/projekt na rzecz lokalnej społeczności oraz 

udział w teście sprawdzającym wiedzę zakończony pozytywnym wynikiem 

3. Możliwe jest skreślenie osoby z listy Uczestników Akademii w przypadku niespełnienia 

wymogów Regulaminu, w szczególności: 

a. przekroczenie dopuszczalnej absencji, 

b. w innych uzasadnionych sytuacjach, m.in. które będą zakłócały proces szkolenia 

pozostałych Uczestników i będą godziły w dobre imię Akademii. 

4. Wykluczenie z uczestnictwa w Akademii powinno być poprzedzone rozmową indywidualną 

Uczestnika z przedstawicielem Organizatora. 



 
 

§8 

 

1. Program Akademii obejmuje nie mniej niż cztery zjazdy szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia) 

realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć, warsztaty terenowe/ projekt na rzecz 

lokalnej społeczności, minimum jedną wycieczkę o tematyce historycznopatriotycznej, 

minimum jeden zjazd wyjazdowy. 

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w Akademii oznacza zobowiązanie się do uczestnictwa 

w całym cyklu zajęć. 

3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Akademii Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 

pisemnie powiadomić Organizatora. Rezygnacja powinna zawierać krótkie uzasadnienie.     

 

§9 

 

1. Dla Uczestników Projektu przewidziane zostało uroczyste wręczenie certyfikatów 

ukończenia Akademii. 

2. Osoby, które otrzymały certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły ubiegać się o staż w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) lub w 

Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. 

 

§10 

 

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.  

2. O ewentualnych zmianach Uczestnicy Akademii będą informowani za pośrednictwem 

strony internetowej Organizatora.  

 

  


