
   
 

Regulamin Programu Mentorskiego „Go4Poland – Wybierz Polskę!” 

 

Program Mentorski Go4Poland, realizowany jest przez Fundację GPW w ramach 

Programu Go4Poland – Wybierz Polskę, skierowanego do Polaków studiujących za 

granicą. Celem Programu Mentorskiego jest wsparcie w rozpoczęciu ścieżki kariery 

przez młodych Polaków studiujących na zagranicznych uczelniach. 

 

Program Mentorski Go4Poland to zapewnienie opieki mentorskiej dla Uczestników 

Programu Go4Poland przez Fundację GPW przy wsparciu Partnerów Programu. Mentor 

to doświadczony ekspert/menedżer/członek zarządu reprezentujący Partnera Programu. 

Mentee to student/absolwent spełniający kryteria Uczestnika Programu Go4Poland. 

Program Mentorski Go4Poland 2020 trwa od lipca do listopada 2020 roku. 

 

W ramach zgłoszeń do Programu Go4Poland za pośrednictwem portalu 

www.go4poland.pl należy opisać potrzebę skorzystania z Programu Mentorskiego 

Go4Poland. Spośród nadesłanych zgłoszeń każdy Mentor/Partner wybiera od 1 do 3 

Laureatów (Mentee), którzy zostaną objęci indywidualną opieką przez Mentora. Liczba 

mentorów w danej edycji jest uzależniona od liczby Partnerów Programu 

przystępujących do Programu Mentorskiego Go4Poland. W ramach indywidualnej 

opieki mentorskiej każdy zakwalifikowany do takiej opieki Uczestnik (Mentee) otrzyma 

co najmniej 8 godzin wsparcia w postaci indywidualnej rozmowy (Skype, telefon, 

komunikator online lub spotkanie indywidualne na żywo). 

 

Uczestnicy, który zadeklarowali chcę uczestnictwa w programie mentorskim, ale nie 

zostali objęci indywidualnym wsparciem, mogą zadać po jednym pytaniu (e-mailem) 

wybranemu Mentorowi/Partnerowi za pośrednictwem opiekuna programu 

mentorskiego w Fundacji GPW. Dodatkowo Uczestnicy Programu Go4Poland będą 

mieli możliwość spotkania się z Mentorami podczas Konferencji Go4Poland. 

Odpowiedzi Mentorów na pytania będą zamieszczone na stronie www.go4poland.pl 

 

 



   
 

Harmonogram programu mentorskiego: 

- zgłoszenia do programu mentorskiego: styczeń-czerwiec 2020 r. 

- wybór Uczestników do objęcia indywidualnej opieki przez Mentora: lipiec 2020 r. 

- realizacja programu mentorskiego: sierpień-listopad 2020 r. 

- ewaluacja programu mentorskiego: grudzień 2020 r. 

 

Informacja o wybraniu przez Mentora swojego podopiecznego zostanie przesłana 

drogą mailową Uczestnikom aplikującym do udziału w mentoringu. 

 

Uczestnictwo w Programie Mentorskim Go4Poland jest bezpłatne dla Uczestników. 

Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów związanych ze 

spotkaniami mentorskimi zarówno w stosunku do Mentora, jak i zakwalifikowanych do 

mentoringu osób. 

 

Dane osobowe Mentorów oraz ich podopiecznych (imię, nazwisko oraz zdjęcie ze 

spotkań pomiędzy Mentorem a Mentee) będą publikowane na stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych Fundacji po uzyskaniu stosownych zgód przed 

spotkaniem między stronami mentoringu. 

 

Rejestracja do Programu Mentorskiego Go4Poland jest równoznaczna z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator przewiduje możliwość zmiany 

Regulaminu w dowolnym czasie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem decyzje podejmuje Fundacja GPW będąca organizatorem Programu 

Go4Poland, chyba że zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 


