Transatlantyk Mentorship Programme – REGULAMIN
1. Transatlantyk Mentorship Programme realizowany jest w ramach Transatlantyk
Festival przez Fundację Transatlantyk Festival w Łodzi, zlokalizowaną w Łodzi, Plac
Wolności 5.
2. Uczestnikami programu mogą być studenci i absolwenci, którzy nie ukończyli 30.
roku życia.
3. Udział w programie stażowym jest dobrowolny.
4. Fundacja Transatlantyk Festival nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania
osób biorących udział w projekcie oraz prawdziwość informacji zawartych w
zgłoszeniach.
5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie zgłoszenia w formie podanej
na oficjalnej stronie Transatlantyk Festival.
6. Staż będzie realizowany w okresie ustalonym w umowie, zwyczajowo około 2
miesięcy.
7. Czas trwania stażu będzie określany zależnie od potrzeb instytucji i możliwości
uczestników programu.
8. Fundacja Transatlantyk Festival, kierując się informacjami przedstawionymi w
zgłoszeniach, stworzy listę osób skierowanych do uczestnictwa w programie.
9. Kolejnym etapem weryfikacji uczestników będzie rozmowa kwalifikacyjna, po
której Fundacja wybierze osoby zakwalifikowane do udziału w programie stażowym.
Rozmowa odbędzie się w ciągu 10 dni od zakończenia etapu zgłoszeń.
10. Fundacja Transatlantyk Festival zobowiązana jest powiadomić o przebiegu
rekrutacji najpóźniej 7 dni roboczych od rozmowy kwalifikacyjnej.
11. Fundacja Transatlantyk Festival zastrzega sobie prawo do zaproszenia na drugi
etap weryfikacji tylko wybrane osoby.
12. Stażysta ma prawo odmówić przyjęcia stażu.
13. Plan stażu powinien być oparty na zadaniach merytorycznych zgodnych z
kompetencjami uczestnika.

14. Uczestnik programu (stażysta) wykonuje swoją pracę odpłatnie, pobierając
wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie.
16. W przypadkach opisanych w art. 44 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i stażu (Dz.U.z 2014r.,poz 1118 wraz z
późniejszymi zmianami) Fundacja zawiera ze stażystą porozumienie dotyczące
stażu.
17. Stażysta ma prawo zrezygnować z odbywania stażu przed lub w trakcie jego
trwania po przedstawieniu przyczyny takiej decyzji opiekunowi stażu.
18. Stażysta, który zrezygnuje ze stażu z przyczyn innych niż zdarzenia losowe, nie
będzie mógł uczestniczyć w kolejnych odsłonach programu stażowego oraz nie
otrzyma zaświadczenia o odbyciu stażu.
19. Po ukończeniu stażu Fundacja na prośbę stażysty wystawia list rekomendacyjny
zgodny z przebiegiem stażu.
20. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Fundację, organizatora programu stażowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
21. W uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy
wydania zaświadczenia o ukończeniu stażu.
22. Zgłoszenie do programu stażowego równoznaczne jest z przyjęciem, akceptacją
i zobowiązaniem do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
23. Ogłoszenie o programie przedstawione jest na stronie www.transatlantyk.org.

