Regulamin Programu Mentorskiego
„Go4Poland – Wybierz Polskę!”

Program Mentorski Go4Poland, realizowany jest przez Fundację GPW w ramach Programu
„Go4Poland – Wybierz Polskę!”.
Program Mentorski Go4Poland to zapewnienie opieki mentorskiej dla Laureatów Programu
Go4Poland
przez
Fundację
GPW
przy
wsparciu
Partnerów
Programu.

Mentor
Mentee

- doświadczony ekspert/menedżer reprezentujący Partnera Programu.
- student/absolwent spełniający kryteria Laureata Programu Go4Poland.

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 Laureat (Mentee) otrzyma co najmniej 8 godzin wsparcia w postaci indywidualnej
rozmowy (skype, telefon, komunikator online lub spotkania indywidualne w siedzibie
Mentora/Partnera).
Laureaci mają możliwość aplikowania do dowolnej liczby Mentorów. Natomiast w każdej
edycji Programu Laureat może wziąć udział w Programie Mentorskim tylko raz (u jednego
Mentora). Oznacza to, ze po otrzymaniu oferty wsparcia mentorskiego i zaakceptowaniu
jej, zgłoszenia Laureata do innych Mentorów nie będą rozpatrywane.
O objęciu indywidualnym wsparciem mentorskim Mentee zostanie poinformowany drogą
mailową.
Uczestnictwo w Programie Mentorskim Go4Poland jest bezpłatne dla Laureatów.
Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów związanych ze
spotkaniami mentoringowymi 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 socialmedia 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.

