
Regulamin udziału w projekcie „Tak Mamy!” 

REGULAMIN dot. uczestnictwa w warsztatach realizowanych 
w ramach projektu “Tak Mamy!” 

1. Projekt “Tak Mamy!” realizowany jest przez Fundację Ja Jestem z siedzibą w 
Warszawie ul. Młynarska 42 lok.115, KRS 000578549, przy partnerstwie MDK Sulejówek.

2. Projekt finansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w 
Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7, w ramach realizacji programu „Skrzydła dla 
mamy”

3. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 kobiet.

4. Osobami uprawnionymi do udziału w rekrutacji są kobiety aktualnie przebywające na 
urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym a także kobiety bezrobotne 
sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 6.

5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pomyślne przejście procesu 
rekrutacyjnego, który trwa od 01.09.2022 r. do 22.09.2022 r. - przedłużony do 29.09.2022

6. W procesie rekrutacji poza kryterium z pkt.4 warunków uczestnictwa, przy wyborze 
kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Na czas realizacji warsztatów Fundacja Ja Jestem zapewnia opiekę nad dzieckiem 
uczestnika, które ukończyło minimum 6 miesięcy.

8. Warsztaty realizowane w ramach projektu prowadzone będą w miesiącach 
10.2022-12.2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku przy ul. Wojciecha 
Bogusławskiego 14 A.

9. Szczegółowy harmonogram warsztatów znajduje się na stronie internetowej Fundacji 
Ja Jestem  www.fundacjajajestem.org.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie po 
wcześniejszym poinformowaniu uczestników.

11. Przystępując do warsztatów uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie

danych osobowych przez Fundację Ja Jestem oraz MDK Sulejówek. Przystępując do 
warsztatów uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego oraz swojego 
dziecka (o ile dziecko pozostaje pod opieką Fundacji Ja Jestem podczas realizacji 
warsztatów) w programie „Skrzydła dla Mamy” przez Fundację Ja Jestem, MDK 
Sulejówek i Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego.

13. W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań w ramach projektu dojdzie do powstania 
utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019, Poz. 1231) uczestnik udziela licencji Fundacji BGK 
na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie.

14. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.

15. W przypadku powierzenia Fundacji Ja Jestem pod opiekę małoletniego dziecka na 
czas uczestnictwa w warsztatach, animator ponosi odpowiedzialność za dziecko jedynie 
w czasie trwania zajęć, zaś uczestnik ma możliwość kontaktu z dzieckiem w dowolnym 
momencie ich trwania (karmienie/usypianie/uspokojenie dziecka).

16. Wszelkie opinie i skargi należy kierować mailowo na adres fundacja@jajestem.org.pl

17. W kwestii wszelkich spraw nieujętych w tym regulaminie decydujące prawo głosu ma 
Prezes Fundacji Ja Jestem.


