
Regulamin Rekrutacji Ambasadorów Programu „Druha We Mnie Masz” 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Rekrutacji Ambasadorów Programu „Druha We Mnie Masz”, zwany dalej 

„Regulaminem” określa zasady rekrutacji Ambasadorów Programu „Druha We Mnie Masz”, 

zwanej dalej „Rekrutacją”. 

§ 2 

Organem odpowiedzialnym za organizację rekrutacji określonej niniejszym regulaminem jest 

Stowarzyszenie „MożeMy!”, zwane dalej „Organizatorem”. 

§ 3 

Organizator zapewnia prawidłowość przebiegu rekrutacji na zasadach określonych 

w niniejszym regulaminie. 

§ 4 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w okresie od 18 maja do 1 czerwca 2022 roku. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów 

zawartych w niniejszym regulaminie. 

§ 5 

Udział w rekrutacji jest nieodpłatny i dobrowolny. 

§ 6 



W drodze rekrutacji wybranych zostanie 16 Ambasadorów Wojewódzkich i 100 Ambasadorów 

Zwykłych Programu „Druha We Mnie Masz”, zwanych dalej „Ambasadorami”. 

 

Rozdział II 

Uczestnik rekrutacji 

§ 7 

Uczestnikiem rekrutacji może być osoba fizyczna, która, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, 

ukończyła 16 lat i nie ukończyła lat 26 oraz zaakceptowała regulamin.  

§ 8 

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do godziny 

23:59 czasu polskiego dnia 25 maja 2022 roku. 

 Zgłoszenie zawiera: 

a) formularz zgłoszeniowy;  

d) deklarację zaangażowania w rozwój działań Ambasadorów „Druha We Mnie Masz”; 

e) akceptację regulaminu; 

f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

g) zgodę rodziców na udział w rekrutacji, w przypadku niepełnoletnich uczestników.  

 

Rozdział III 

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń 



§ 9 

1. Ocenę zgłoszeń przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Organizatora, 

spośród zaangażowanych przy programie „Druha We Mnie Masz”. 

2. Ocena zgłoszeń rozpoczyna się w momencie upłynięcia terminu przesyłania zgłoszeń, 

określonego w § 8 ust. 1 i zakończy się nie później niż 1 czerwca 2022 roku.  

§ 10 

W pierwszej kolejności Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę przesłanego zgłoszenia, 

w oparciu o kryterium formalne, tj. przesłanie zgłoszenia, spełniającego kryterium 

kompletności, określone w § 8 ust. 2, w terminie określonym w § 8 ust. 1. 

§ 11 

1. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę merytoryczną zgłoszeń, które otrzymały 

pozytywną ocenę formalną, na podstawie kryteriów merytorycznych. 

2. Komisja Rekrutacyjna przyznaje od 0 do 5 punktów w ramach każdego kryterium. 

§ 12 

Ambasadorami Programu „Druha We Mnie Masz” zostają wybrani uczestnicy, którzy uzyskali 

najwięcej punktów w ramach oceny merytorycznej ich zgłoszenia oraz pozytywnie przeszli 

proces rozmowy kwalifikacyjnej. 

Rozdział IV 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 

§ 13 

1. Organizator przekazuje drogą mailową uczestnikom informację o wynikach najpóźniej 

1 czerwca 2022 roku.  



2. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia wniosku o przedłożenie uzasadnienia oceny ich 

zgłoszenia. Na wniosek Komisja Rekrutacyjna przedkłada uczestnikowi uzasadnienie. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy przesłać na adres mailowy Organizatora: 

druhawemniemasz@gmail.com. Komisja Rekrutacyjna przedkłada uczestnikowi uzasadnienie 

niezwłocznie po złożeniu wniosku.  

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 15 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad 

rekrutacji, jednak zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników 


