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REGULAMIN LETNIEJ SZKOŁY GO4POLAND 
 

(dalej: Regulamin) 
 

 
§1 

SŁOWNICZEK 

1. LS – Letnia Szkoła Go4Poland. 

2. Program LS – program LS, o którym mowa w §7 Regulaminu ustalany przez Organizatora. LS 
to tygodniowy zjazd, w trakcie którego odbywa się seria szkoleń, warsztatów, prelekcji oraz 
projektów rozwojowych umożliwiających zwiększanie swoich kompetencji, a także poznanie 
liderów polskiego świata biznesu i życia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem Rynku 
Kapitałowego. 

3. Program Go4Poland – stworzony i prowadzony przez Organizatora program ,,Go4Poland – 
Wybierz  Polskę”.  Celem  Programu  jest   zagospodarowanie potencjału  polskich  studentów i 
polskich   absolwentów   zagranicznych   uczelni   oraz studentów pochodzących z Polonii 
poprzez    umożliwienie    odbycia    stażu w wiodących polskich przedsiębiorstwach, instytucjach 
i administracji publicznej. Dodatkowo program umożliwia udział w warsztatach partnerskich oraz 
w konferencji „Twoja Kariera – kierunek Polska!”. 

4. Grantodawca – Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, NIP: 
7011010460, REGON: 387796051 w ramach programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki – 
Popularyzacja nauki i Promocja Sportu. 

5. Organizator – Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000563300, NIP: 7010491115, REGON: 361796893. 

6. Partner –  Partnerem LS może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora. 
Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje organ uprawniony do reprezentacji 
Organizatora. Formę i rodzaj partnerstwa, oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w 
odrębnej umowie, zawieranej między Partnerem a Organizatorem. 

 
7. Partner  merytoryczny  –  CFA Society Poland, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław; 
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NIP: 8992528090; REGON: 933047025; wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000222537. 

8. Partner  strategiczny  –  tytuł   nadawany   organizacji,   instytucji   mającej   aktywny   udział w 
przygotowaniu Letniej Szkoły Go4Poland. 

9. Aplikant – osoba biorąca udział w programie „Go4Poland – wybierz Polskę!” aplikująca do 
udziału w Letniej Szkole Go4Poland. 

10. Uczestnik  –  osoba  zakwalifikowana  do  udziału   w  LS  w  procesie  rekrutacji  i  zgodnie z 

warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

11. Koordynator – koordynator Programu Go4Poland – Wybierz Polskę, bądź osoba wskazana przez 
Organizatora, o której mowa w §4 ust. 2 Regulaminu. 

12. Komisja – Komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą osoby wskazane przez organ 

uprawniony do reprezentacji Organizatora, o której mowa w §1 Załącznika nr 1 do Regulaminu. 

13. Absolwent LS – osoba, która zakwalifikowała się do LS i wzięła w niej udział. 
 
14. Społeczność Absolwentów LS – wszyscy absolwenci LS. 

 
15. Ambasador Programu Go4Poland – absolwent programu Go4Poland, który promuje Program 

wśród polskich studentów zagranicznych uczelni. 

 
 

 
§2 

 
PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg III edycji Letniej Szkoły Go4Poland. 
 
 
 

 
§3 
 

UCZESTNICY LETNIEJ SZKOŁY GO4POLAND 

Uczestnicy zostaną wyłonieni spośród osób aplikujących do wzięcia udziału w Programie LS. Aby 
zostać Uczestnikiem Programu LS, Aplikant musi spełnić poniższe warunki: 

1. Aplikant musi być uczestnikiem Programu ,,Go4Poland – Wybierz Polskę”. 
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2. Aplikant musi być przez co najmniej 1 semestr studentem, lub absolwentem uczelni wyższej 

działającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej bądź stypendystą lub absolwentem 
Programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa. 

3. Aplikant w chwili złożenia aplikacji nie może mieć ukończonego 26. roku życia. 
 
4. Uczestnik nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach LS. 

5. Aplikant musi przejść udział w rekrutacji ustalonej zgodnie z poniższym regulaminem. 
Szczegóły dotyczące rekrutacji zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dopuścić do udziału osoby, które nie 
spełniają jednego z warunków opisanych w ust. 3 – 5. 

7. Po ukończeniu LS jej uczestnik otrzymuje status Absolwenta LS oraz zostaje włączony do 
Społeczności Absolwentów LS. 

8. Szczegóły oferty oraz propozycji dalszej aktywności dla Absolwentów LS ustala Organizator. 
 
 

§4 
 

KOORDYNATOR LETNIEJ SZKOŁY GO4POLAND 

Organizację prac związanych z realizacją LS zapewnia koordynator projektu. 
 
1. Koordynatorem projektu LS co do zasady jest koordynator Programu Go4Poland. 

2. Organizator może podjąć decyzję o powołaniu odrębnego od koordynatora Programu Go4Poland 
koordynatora projektu Letniej Szkoły Go4Poland. 

3. Koordynator LS odpowiada przed Organizatorem za realizację Programu LS. Ze swojej pracy 
składa raport Organizatorowi. 

 

 
§5 

REKTRUTACJA I PRZEBIEG LETNIEJ SZKOŁY GO4POLAND 

1. Sposób rekrutacji oraz przebieg danej edycji LS jest każdorazowo ustalany przez Organizatora. 

2. Informacje wymienione w §3 ust 5. dotyczące III edycji LS w roku 2022 stanowią Załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu; 
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3. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, przebiegu i zasad każdej edycji LS będą 

zamieszczane na portalu www.go4poland.pl. 
 

§6 
 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W LETNIEJ SZKOLE GO4POLAND 

1. Uczestnicy biorą udział w zajęciach podczas zjazdu LS w terminie i miejscu ogłoszonym przez 
Organizatora. Termin rozpoczęcia jest ustalany indywidualnie w stosunku do danej edycji LS i 
podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji LS. W szczególnych przypadkach 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu LS. 

2. Uczestnictwo  w  zjeździe   przysługuje   Uczestnikom   zakwalifikowanym   przez   Komisję  w 
procedurze rekrutacyjnej, z wyjątkiem określonym w §3 ust. 6. 

3. Zajęcia LS będą prowadzone przez specjalistów i przedstawicieli polskiego biznesu i życia 
publicznego. 

4. W trakcie LS Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce 
podczas trwania zjazdu LS. 

6. Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z udziału w LS bez ponoszenia żadnych 

konsekwencji w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. 
Rezygnację w formie pisemnej należy przekazać na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 5 
Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie weźmie udziału w zjeździe LS, oraz bez uprzedniej 
pisemnej zgody Organizatora nie pojawi się na co najmniej dwóch zajęciach, o których mowa w 
niniejszym paragrafie, Organizator potraktuje to jako rezygnację z udziału w LS przez tego 
Uczestnika. 

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w LS, z zastrzeżeniem ust. 6 również w sytuacji, która  

spowodowana  jest  zdarzeniem  losowym   niewynikającym   z   winy   Uczestnika. W powyższej 
sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia rezygnacji nie 
później niż do dnia rozpoczęcia LS. 

8. Rezygnacja po terminie wskazanym w ust. 6 zdanie pierwsze może skutkować powstaniem 
obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z udziałem tego 
Uczestnika w zjeździe LS. 

9. Zwrotu kosztów udziału Uczestnika, o którym mowa w ust. 8 należy dokonać na wskazany przez 
Organizatora w zawiadomieniu rachunek bankowy. 

 



  

 
  

 
 

 

 
Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach 

programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki 
 i Promocja Sportu 

 

 
§7 

PROGRAM LETNIEJ SZKOŁY GO4POLAND 
 
 

1. Program LS ustala Organizator. Porusza on zagadnienia i problematykę rozwoju i promocji 
polskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego i jego otoczenia. Obok 
zajęć merytorycznych,  Program  może  przewidywać  szkolenia  z  umiejętności  miękkich,  
zajęcia  i aktywności fizyczne, a także program rozrywkowo-integracyjny. Realizowany jest on 
dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, którego zasady Partner ustala z organizatorem. 

2. Program  kolejnych  edycji  każdorazowo  podawany  jest   do   wiadomości  stopniowo  wraz  z 
procesem rekrutacji Uczestników danej edycji LS. 

 

 
§8 

DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja GPW w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-
498 Warszawa. 

2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do LS. 
 
3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji do LS, podstawą prawną 

przetwarzania danych jest zgoda Aplikanta do LS. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest warunkiem uczestnictwa w Letniej Szkole Go4Poland, a ich niepodanie 
uniemożliwi uczestnictwo. 

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu LS lub do czasu cofnięcia przez 
Aplikanta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 

5. Aplikantowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz ich przenoszenia. Aplikantowi 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania jego danych osobowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Aplikantowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu 
wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu. 
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7. Aplikantowi przysługuje prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie 
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik oraz Partner przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media 
o przebiegu LS i wyrażają na to zgodę. 

9. Organizator  oświadcza,  że  zastrzega  sobie  prawo  do   opublikowania  danych  osobowych   i 
wizerunku Aplikanta, któremu nadany zostanie status Uczestnika, jak również wywiadów z nim 
przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Uczestnik wyraża na to zgodę z chwilą 
podpisania Oświadczenia kandydata o udziale w LS. 

10.  Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych LS jego 
danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z  
organizacją  i  przebiegiem  LS,  oraz  w  innych  działaniach  statutowych  Organizatora. W 
uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Sponsorowi, 
Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. 

 

 
 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakończenie danej edycji LS ma miejsce w ostatnim dniu zjazdu. 

2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku  z LS  i realizacją  niniejszego  Regulaminu,  w 
szczególności co do zakwalifikowania uczestników do udziału, są ostateczne i nie przysługuje 
od nich odwołanie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego 
Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii 
związanych z LS, jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowania o kwalifikacji 
uczestników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej 
pocztą elektroniczną. Aplikanci oraz Uczestnicy, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, są 
zobowiązani do sprawdzania poczty elektronicznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek 
problemów komunikacyjnych są oni zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym 
Organizatora. 

5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w LS w razie rezygnacji w zjeździe mają obowiązek 
poinformowania o tym Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o 
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pozytywnym wyniku rekrutacji. Niezastosowanie się do wskazanego obowiązku bez wyraźnego 
uzasadnienia wiązało się będzie z usunięciem Uczestnika z Programu Go4Poland. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo odstąpienia od zasad rekrutacji 
w odniesieniu do Ambasadorów Programu Go4Poland. 

7. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Regulamin przebiegu rekrutacji III edycji LS realizowanej w roku 2022 

 Załącznik Nr 2 – Oświadczenie kandydata o udziale w Letniej Szkole Go4Poland. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Letniej Szkoły Go4Poland 
 
 
 

Regulamin rekrutacji i przebiegu III edycji LS realizowanej w roku 2022 
 

 
§1 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Rekrutacja Uczestników LS spośród Aplikantów prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną. 
 
2. Komisja powoływana jest przez organ uprawniony do reprezentacji Organizatora. 

 
3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób, w tym obowiązkowo koordynator LS, a także 

koordynator Go4Poland, jeśli nie jest on jednocześnie koordynatorem LS. 

4. Koordynator LS jest przewodniczącym Komisji i kieruje jej pracami. 
 
5. Komisja spotyka się w terminie i na zasadach ustalonych przez przewodniczącego Komisji. 

6. W pracach Komisji mogą brać udział przedstawiciele Partnerów na zasadach wynikających z 
ustaleń pomiędzy Organizatorem a Partnerami. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 
 
 

§2 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnikiem LS może zostać osoba, która spełnia kryteria przedstawione w Regulaminie LS. 

2. Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie chęci udziału w LS za pośrednictwem 
strony internetowej www.go4poland.pl oraz wykonanie zadania rekrutacyjnego. 

3. Początek rekrutacji rozpocznie się  25  maja  2022  roku  wraz  z  zamieszczeniem komunikatu 

o rozpoczęciu rekrutacji na portalu www.go4poland.pl 

4. Zbieranie zgłoszeń trwa do 9 lipca 2022 roku. 
 

1) Do tego czasu należy zgłosić chęć udziału w LS i wypełnić formularz zgłoszeniowy na 
portalu www.go4poland.pl 
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2) Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu LS i wszystkich jego postanowień. 
 
5. Na podstawie zebranych zgłoszeń Komisja wybierze Aplikantów, którzy zostaną 

zakwalifikowani do wykonania zadnia. 

6. Czas na wykonanie zadania to 1 – 9 lipca 2022.  

7. Na podstawie wysłanych odpowiedzi Komisja wyłoni 25 Aplikantów, którzy zostali 
zakwalifikowani do udziału w LS, a także Aplikantów, którzy zostali wpisani na listę rezerwową. 

8. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane Aplikantom 20 lipca 2022 roku na wskazane w formularzu 
rekrutacyjnym adresy mailowe. 

9. Jeżeli w toku postępowania rekrutacyjnego Komisji nie uda się wyłonić 25 Aplikantów, którzy 

zostali zakwalifikowani do udziału w LS, Organizator może zarządzić postępowanie 
rekrutacyjne uzupełniające nabór do LS. Komunikat informujący o zarządzeniu postępowania 
uzupełniającego, w tym o terminach i zasadach jego przeprowadzenia Organizator zamieści na 
stronie go4poland.pl 

 

 
§3 

PRZEBIEG LETNIEJ SZKOŁY GO4POLAND 

1. Czas realizowania LS trwa 7 dni kalendarzowych. 
 
2. Szczegółowy termin realizacji LS jest podany na portalu  www.go4poland.pl. 

3. Termin opisany w §3 punkcie 2. niniejszego Załącznika do Regulaminu w szczególnych 
sytuacjach może zostać zmieniony decyzją Organizatora. 

4. Letnia Szkoła Go4Poland odbywa się w miejscu ustalonym przez Organizatora. Zakwalifikowani 
uczestnicy zostaną poinformowani o miejscu zjazdu drogą mailową. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Letniej Szkoły Go4Poland 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O UDZIALE W LETNIEJ SZKOLE 
GO4POLAND  1 – 7 września 2022 r. 

 
 
………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 
………………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

 
 

 
Oświadczam, że 

 
Zapoznałem/łam się z Regulaminem Letniej Szkoły Go4Poland. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

podpis 
 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Letniej Szkole Go4Poland w dniach 1-7.09.2022 r. sfinansowanej 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – 
Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu” . 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

podpis 
 


