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I. INFORMACJE OGÓLNE  

Czym jest ten dokument i kim jesteśmy 

Witamy, dziękujemy, że wybrałeś Zwolnionych z Teorii!  

Przedstawiamy nasz Regulamin korzystania z platformy Zwolnieni z Teorii, dostępnej pod adresami            
www.zwolnienizteorii.pl oraz www.zwzt.pl („Portal”, “Platforma”), stanowiący umowę pomiędzy Tobą         
(„Użytkownik”) a nami. 

Portal jest udostępniany przez Fundację Zwolnieni z Teorii z siedzibą w Warszawie, przy ul.              
Sułkowskiego 12/14 lok. 8, 01-602 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego           
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy             
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000488903, NIP: 5252576156, REGON: 147028020          
(w tym dokumencie określamy siebie następującymi terminami i zwrotami: „Administrator”, „my”,           
„nas” lub „nasz”). 

Przed założeniem konta w Portalu uważnie przeczytaj poniższy Regulamin oraz naszą Politykę            
Prywatności - określają one wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej            
Polskiej, Twoje prawa i obowiązki w Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności              
Administratora. 

Przed skorzystaniem z Portalu potwierdzasz, że zapoznałeś/zapoznałaś się z Regulaminem poprzez           
odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Portalu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.  

Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług dostępnych w Portalu. Korzystanie z           
poszczególnych możliwych aktywności/usług w Portalu odbywa się w oparciu o regulaminy           
szczegółowe. Zostaniesz poinformowany i będziesz miał możliwość zapoznania się i wyrażenia zgody            
na warunki regulaminów szczegółowych na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla          
udostępniania tych usług, w szczególności przed pierwszym skorzystaniem z tych usług. 

Regulamin udostępniamy dla każdego z Was pod adresem internetowym         
https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/regulamin.pdf w sposób, który umożliwia jego pobranie,       
utrwalenie i wydrukowanie. 

Zasady dotyczące obowiązywania, przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także zasad         
rozwiązywania umowy stosuje się do regulaminów szczegółowych dotyczących poszczególnych         
aktywności/usług w Portalu. 

Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania            
plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem            
internetowym https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/polityka-prywatnosci.pdf. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Portalu lub Regulaminu, Polityki Prywatności, regulaminów           
szczegółowych skontaktuj się z nami drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego adresu e-mail            
kontakt@zwolnienizteorii.pl. 

 

II. ZAKRES USŁUG PORTALU  

Czym się zajmujemy 

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest prowadzenie platformy edukacyjnej Zwolnieni z          
Teorii. Platforma obejmuje funkcje edukacyjne i społecznościowe. Świadczymy usługi związane z           
rozwojem personalnym, zwłaszcza w obszarze kompetencji zawodowych i społecznych. Usługi są           
świadczone przede wszystkim w ramach naszego Portalu i naszych kanałów komunikacji, ale mogą             
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odbywać się również poza nim. W szczególności, świadczenie usług poza Portalem i kanałami             
komunikacji może polegać na tworzeniu wraz z naszymi Partnerami programów rozwoju ww.            
kompetencji i informowaniu o nich naszych użytkowników. 

 

III. WARUNKI TECHNICZNE  

Jakie są warunki techniczne korzystania z Portalu 

1. Techniczne warunki korzystania z Portalu mają znaczenie dla jego prawidłowego          
funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Twoich danych przechowywanych na koncie w           
Portalu. 

2. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwy, jeżeli: 

a) korzystasz z komputera z dostępem do Internetu, w tym skrzynki e-mail; 

b) masz zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek, z włączoną obsługą plików          
„cookies: Microsoft Internet Explorer 10 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9             
lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji,              
Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji. 

3. Zastrzegamy sobie prawo do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Portalu lub            
poszczególnych funkcjonalności w Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności          
lub przeprowadzania konserwacji. 

 

IV. REJESTRACJA I TWOJE KONTO W PORTALU 

Jak się zarejestrować 

1. Aby móc korzystać z Portalu i mieć dostęp do jego treści, musisz: 

a) być osobą pełnoletnią, lub 
b) mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego             

na korzystanie z Portalu i przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo           
do żądania przedstawienia nam takiej zgody na piśmie.  

2. Rejestracja w Portalu („Rejestracja”) jest dobrowolna oraz nieodpłatna i następuje poprzez: 

a) wypełnienie przez Ciebie formularza Rejestracji dostępnego w Portalu; 
b) zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych         

osobowych zawartych w formularzu Rejestracji; 
c) przesłanie przez nas wiadomości z prośbą o aktywację konta na podany przez Ciebie w              

formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej; 
d) aktywację konta poprzez kliknięcie przez Ciebie w link zamieszczony w przesłanej przez            

nas wiadomości.  
e) w przypadku użytkowników, którzy mają ukończone 13 lat, lecz nie mają ukończonych            

16 lat pełna aktywacja konta jest możliwa dopiero od momentu potwierdzenia zgody            
przez Twojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Po rejestracji w Portalu          
skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@zwolnienizteorii.pl i wskaż nam           
adres e-mail Twojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Twój rodzic lub          
przedstawiciel ustawowy będzie musiał odpowiedzieć na wysłanego przez nas e-maila. 
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3. Podczas procedury Rejestracji podajesz nam swoje dane dobrowolnie, w celu założenia Konta            
zostaniesz poproszony/poproszona o podanie następujących danych: 

a) imię i nazwisko; 
b) adres e-mail; 
c) data urodzenia; 
d) nazwa instytucja, w której realizujesz projekt (szkoła, uczelnia lub organizacja); 
e) załączenie zdjęcia profilowego, przedstawiającego Twój wizerunek (opcjonalnie); 

Wszystkie te dane będziemy dalej nazywać zbiorczo „Dane”. 

4. W przypadku rejestracji obejmującej wykorzystanie konta Facebook, jesteś zobowiązany do          
umożliwienia nam uzyskania dostępu do następujących danych: 

a) Twój profil publiczny (imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe); 
b) Twój adres e-mail; 
c) Twój wiek (datę urodzenia). 

W przypadku założenia na Platformie konta za pośrednictwem Facebooka, niemożliwe jest zmienienie            
późniejszym czasie sposobu logowania na tradycyjny - tj. za pośrednictwem maila i hasła. 

5. Deklarujesz, że wszelkie informacje związane z Rejestracją, które przekazujesz, są          
prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązujesz się zadbać o to, aby zawsze takie były. 

6. Jesteś zobowiązany/zobowiązana chronić swoje hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.           
W przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego           
wykorzystania Twojej skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia          
bezpieczeństwa bezzwłocznie poinformuj nas o tym fakcie. 

7. Niedozwolone jest podawanie fałszywych danych osobowych w Rejestracji i tworzenie konta           
dla innej osoby. 

8. Możesz mieć tylko jedno konto w Portalu.  

9. Twoje konto w Portalu obejmuje zbiór Twoich danych oraz umożliwia Ci korzystanie z             
uprawnień w Portalu, w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi,          
opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Portalu, także dokonywanie operacji            
związanych z funkcjonowaniem Portalu przy użyciu udostępnionych przez nas narzędzi (dalej           
nazywamy Twoje konto w Portalu „Konto”).  

 

V. TREŚCI UŻYTKOWNIKA 

Treści tworzone przez Ciebie w Portalu 

1. W Portalu możesz wprowadzać, udostępniać, przesyłać, publikować treści, które mogą          
obejmować treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne oraz wszelkie         
inne treści w dowolnym formacie, stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego oraz            
niezależnie od tego, czy mają charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego („Treści            
Użytkownika” lub „Treści”). 

2. Wprowadzając, udostępniając, przesyłając, publikując Treści oświadczasz, że: 

a) jesteś autorem tych Treści albo posiadasz uprawnienia lub zgody wymagane          
przepisami prawa do tego, aby Treści te mogły być udostępnione publicznie           
(rozpowszechnione) za pośrednictwem Portalu oraz w innych mediach, w tym w oparciu            
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o zgody udzielone przez Ciebie na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie            
spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich; 

b) wyrażasz zgodę na oznaczanie tych Treści przez nas za pomocą twoich danych            
osobowych podanych w procesie Rejestracji. 

3. Pamiętaj, że niedozwolone jest wprowadzanie, udostępnianie, przesyłanie, publikowanie w         
ramach Portalu wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub          
innym prawem własności intelektualnej bez wyraźnej zgody właściciela takich praw, znaków           
towarowych lub innych praw własności intelektualnej. Pamiętaj o odpowiedzialności za tego           
typu niedozwolone działania. 

 

Jaki jest zakres i ograniczenia korzystania z Portalu 

1. Możesz korzystać z Portalu wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących bezpośrednio            
działalności zarobkowej. 

2. Dane lub Treści Użytkownika przekazywane przez Ciebie do Portalu podczas Rejestracji lub            
udostępnione przez Ciebie w Portalu, mogą być przez nas moderowane po ich upublicznieniu. 

3. Możemy odmówić upublicznienia pewnych Treści lub Danych za pośrednictwem Portalu i w            
konsekwencji zablokować Twoje Konto, jeżeli upubliczniane Dane lub Treści Użytkownika          
będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, Regulamin           
oraz dobre obyczaje lub moralność. 

4. W przypadku usunięcia przez nas Twoich Danych lub Treści Użytkownika, co do których             
uzyskaliśmy wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych Danych lub Treści,          
poinformujemy Cię o tym w indywidualnej wiadomości wysłanej na podany przez Ciebie adres             
poczty elektronicznej, wskazując usunięte Dane lub Treści oraz przyczyny ich usunięcia.  

5. Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, wizerunek na zdjęciu profilowym i inne              
informacje składające się na Twój profil na Platformie, w tym miejscowość zamieszkania i             
Twoje osiągnięcia mogą być dostępne dla pozostałych Użytkowników oraz nieograniczonego          
kręgu osób korzystających z Internetu. Szczegóły: 

5.1 Użytkownik platformy uczniowskiej będzie miał dostęp do następujących danych innych           
użytkowników/projektów: 

a. imię i nazwisko 
b. wizerunek na zdjęciu profilowym (opcjonalnie) 
c. publiczne informacje dotyczące projektu, w tym punkty i etap projektu 
d. miasto szkoły 
e. szkołę/instytucję/organizację przypisaną do projektu 
f. oraz dane dotyczące osiągnięć, w tym realizowane kursy 

5.2 Użytkownik platformy nauczycielskiej będzie miał dostęp do następujących danych innych           
użytkowników/projektów: 

a. imię i nazwisko 
b. publiczne informacje dotyczące projektu, w tym punkty i etap projektu 
c. miasto szkoły 
d. szkołę użytkownika platformy uczniowskiej 
e. oraz realizowane kursy 

6. Poniższe Twoje Dane, w tym dane osobowe, nie będą udostępnianie pozostałym           
Użytkownikom i innym osobom korzystającym z Internetu: 
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a) adres e-mail; 
b) hasło; 
c) numer telefonu; 

d) Treści Użytkownika, z wyjątkiem opisu “o projekcie” w profilu Twojego projektu.  

 

Jakie są prawa, których nam udzielasz 

1. Zakres, sposób i zasady wprowadzenia, udostępnienia, przesyłania, opublikowania Treści         
pochodzących od Ciebie zależą od konkretnej funkcjonalności Platformy i podlegają także           
regułom opisanym w regulaminach szczegółowych. 

2. Z chwilą wprowadzenia, udostępnienia, przesyłania, opublikowania do Portalu lub do          
Administratora Treści Użytkownika lub Danych udzielasz nam nieodpłatnej i nieograniczonej          
czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku i/lub głosu w           
przekazywanych do Portalu Treściach Użytkownika przez ich prezentację za pośrednictwem          
Portalu. 

3. Powyższa zgoda uprawnia nas do publikacji Twojego wizerunku i/lub głosu w takich mediach             
jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, z zastrzeżeniem, że            
publikacja odbywać się będzie tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie            
wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z            
Tobą (bez numeru telefonu, adresu e-mail). 

4. Wprowadzając, udostępniając, publikując, przesyłając do Portalu lub do nas Treści          
Użytkownika lub Dane, udzielasz nam nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie,          
niewyłącznej licencji (obejmującej prawa autorskie i prawa pokrewne do Danych i Treści),            
która może być przenoszona lub sublicencjowana przez nas bez Twojej odrębnej zgody,            
obejmującej upoważnienie do korzystania przez nas z Treści Użytkownika lub Danych, w            
całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek          
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek          
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 

c) wprowadzanie do obrotu; 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz           

danych; 
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w                

czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z            
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń; 

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie (z nośnika i za pomocą          
urządzeń odbiorczych), nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki           
sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp, w miejscu i w czasie przez siebie               
wybranym, nadawanie w sposób kodowany i niekodowany, analogowo lub cyfrowo w obiegu            
otwartym lub zamkniętym, z lub bez możliwości zapisu w tym również wyświetlanie, nadanie             
za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za           
pośrednictwem satelity, zamieszczanie w Internecie (lub/i w innych systemach przekazu, w           
tym simulcasting i webcasting, w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych,         
telefonicznych lub telekomunikacyjnych); 

g) wystawianie; 
h) wyświetlanie; 
i) użyczanie i/lub najem; 
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j) nieodpłatne wykorzystanie Twojego wizerunku oraz innych osób utrwalonych w         
wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych Treściach Użytkownika lub Danych            
nadesłanych przez Ciebie; 

k) wykorzystanie wiadomości, zdjęć, filmów i innych Treści Użytkownika lub Danych          
zamieszczonych przez Ciebie w Portalu w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w              
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych              
utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) umieszczanie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych Treści Użytkownika lub Danych          
zamieszczonych przez Ciebie w Portalu w bazach danych; 

m) wykorzystanie wiadomości, zdjęć filmów lub innych Treści Użytkownika lub Danych          
zamieszczonych w Portalu przez Ciebie w celu promocji Portalu oraz prowadzonej przez nas             
działalności. 

 

VI. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Jak chronimy Twoje dane osobowe i jakie są Twoje uprawnienia 

1. Zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Ciebie do Portalu,            
które są przez nas za Twoją zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w              
systemie informatycznym na potrzeby świadczenia usług Portalu („Baza Profili”) podlega          
ochronie prawnej. 

2. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Twoje dane           
osobowe są przetwarzane 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”). 

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies”           
znajdują się w naszej Polityce Prywatności oraz jej integralnej części - Polityce Cookie,             
dostępnej pod adresem: https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/polityka-prywatnosci.pdf. 

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Zwolnieni z Teorii z siedzibą           
w Warszawie, przy ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8, 01-602 Warszawa, wpisaną do Krajowego             
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,            
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000488903, NIP:          
5252576156, REGON: 147028020. 

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze świadczeniem usług           
dostępnych w Portalu, abyś mógł zostać użytkownikiem Portalu i korzystać z jego            
funkcjonalności, w tym abyś mógł korzystać ze świadczonych przez nas usług związanych z             
Twoim rozwojem personalnym, zwłaszcza w obszarze kompetencji zawodowych i         
społecznych. Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w         
Polityce Prywatności. 

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie           
odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Ponadto, odbiorcami          
danych są podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, tj. zaangażowane w tworzenie i             
obsługę Portalu, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do Twoich danych             
osobowych oraz osoby przeglądające Portal - firmy informatyczne. Twoje dane osobowe           
mogą być udostępnienie naszym partnerom w związku z organizowanymi przez nich           
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programami rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych - uczelniom partnerskim oraz          
partnerom biznesowym. 

7. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres, który jest           
niezbędny do świadczenia na Twoją rzecz usług dostępnych w Portalu, tj. do czasu usunięcia              
przez Ciebie konta w Portalu oraz czas niezbędny, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec             
prawa, a także czas niezbędny na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu             
korzystania z Portalu. Twoje dane osobowe usuniemy w przypadku, gdy wycofasz zgodę na             
ich przetwarzanie. Po upłynięciu w/w okresów, dokonamy zniszczenia danych osobowych, z           
wyjątkiem, gdy przechowywanie danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

8. Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania          
danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu          
wobec tego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do wniesienia            
sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci w przypadkach           
określonych w art. 21 RODO. Możesz wnieść sprzeciw w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje             
dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu i/lub w celu            
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zaś sprzeciw jest związany z           
Twoją szczególną sytuacją. W celu zgłoszenia nam swojego żądania skontaktuj się z nami             
pod adresem: kontakt@zwolnienizteorii.pl. 

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych            
Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,         
właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na              
miejsce domniemanego naruszenia RODO („PUODO”).  

10. Podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, tak samo jak dobrowolna jest            
Twoja rejestracja w Portalu. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym,            
jak również nie jest warunkiem zawarcia umowy, jest jednak niezbędne do tego, abyś mógł              
zarejestrować się w Portalu i korzystać z funkcjonalności dostępnych w Portalu. Decyzja            
należy do Ciebie.  

11. Ponieważ w celu świadczenia usług dostępnych w Portalu przetwarzamy Twoje dane           
osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, pamiętaj, że możesz ją w każdym             
czasie wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na             
jej podstawie zanim ją wycofałeś. Wycofanie zgody spowoduje jednak, że nie będziesz dłużej             
mógł korzystać z funkcjonalności dostępnych w Portalu – bez możliwości przetwarzania           
Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie dalej realizować go z Twoim udziałem.             
Zgodę możesz wycofać pisząc do nas na adres: kontakt@zwolnienizteorii.pl.  

12. Nie będziemy poddawać Twoich danych osobowych zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w         
tym profilowaniu. Poinformujemy Cię o sprostowaniu Twoich danych osobowych, ich          
usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, jeżeli dokonamy takich czynności.  

 

VII. NARUSZENIE REGULAMINU I BLOKADA KONTA  

Jakie są Twoje obowiązki 

1. Niedozwolone jest korzystanie z Portalu do innych celów sprzecznych z prawem, niezgodnych            
z Regulaminem i/lub regulaminami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych aktywności w         
Portalu, lub naruszających prawa innych osób. 
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2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego,         
niedopuszczalne jest: 
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych; 
b) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej; 
c) wykorzystywanie danych osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z         

funkcjonowaniem Portalu; 
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w           

sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich           
szkodę, naszą szkodę lub na szkodę innych osób; 

e) publikowanie na łamach Portalu treści naruszających polskie lub międzynarodowe         
przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub          
naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub          
głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze         
względu na płeć, wyznanie itp.); 

f) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub       
integralności sieci i usług telekomunikacyjnych; 

g) udostępnianie na Platformie jakichkolwiek Treści lub Danych, naruszających prawa         
autorskie lub prawa pokrewne jakichkolwiek osób trzecich. 

 

Jakie są sankcje za korzystanie z Portalu w sposób niedopuszczalny 

1. Jeżeli korzystasz z Portalu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 powyżej, możemy             
zastosować następujące sankcje / ograniczenia korzystania z Portalu: 

a) usunięcie Twoich Treści lub Danych przekazanych do Portalu; 
b) blokadę Konta, w związku z którym doszło do naruszenia Regulaminu; 

c) trwałe usunięcie Konta z Portalu. 

2. W przypadku nałożenia przez nas sankcji, przysługuje Ci reklamacja na zasadach           
przewidzianych Regulaminem. 

3. Odblokujemy Twoje Konto lub inne zablokowane usługi, jeżeli usuniesz stan naruszenia           
Regulaminu. Pamiętaj jednak, że trzecia blokada Konta ze względu na naruszenie           
Regulaminu, będzie nieodwracalna. 

4. Konto może zostać przez nas usunięte, co spowoduje trwałe usunięcie Konta i Twojego profilu              
z Bazy Profili, jeżeli nastąpi jedno ze wskazanych poniżej zdarzeń: 
a) naruszysz postanowienia Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej; 
b) nie zaakceptujesz zmian wprowadzanych przez nas w Regulaminie zgodnie z pkt. XII            

Regulaminu; 
c) w okresie 6 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług           

Portalu, nie dokonasz działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących         
podstawę zablokowania; 

d) podejmujesz działania, które choćby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w          
struktury Portalu, do których nie masz uprawnień, bądź też tymi działaniami           
destabilizujesz funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki tych          
niedozwolonych działań. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu polegającego na posiadaniu przez Ciebie          
więcej niż jednego Konta, usunięte mogą zostać wszystkie Twoje Konta. 
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VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA 

Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług objętych         
umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

 

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Portalu jako całości oraz poszczególnych            
jego części, elementów graficznych, słownych, jak również prawa kompozycji tych elementów           
i ich układu na stronie internetowej, a ponadto jego zawartości merytorycznej, baz danych, ich              
wytworu i zestawienia w Portalu, przysługują Administratorowi. 

2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu nie nabywasz            
żadnych praw, w szczególności licencji do tych utworów lub baz danych. 

3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów wprowadzanych przez           
Administratora i udostępnianych w Portalu dysponuje Administrator. 

4. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora możesz korzystać z Portalu oraz utworów i            
baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego           
w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie o ochronie baz danych. 

5. Bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie zabronione jest: kopiowanie,         
rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach          
informacji, danych, materiałów lub innych treści prezentowanych w Portalu pobieranie          
zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej, co do jakości lub                
ilości części - za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy           
prawa powszechnego. 

 

X. REKLAMACJE 

1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu Ty/Twój rodzic lub           
przedstawiciel ustawowy, lub opiekun możecie zgłaszać na adres e-mail         
kontakt@zwolnienizteorii.pl. 

2. W reklamacji powinieneś / powinnaś wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać usługę,            
której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać          
dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (np.: login, adres korespondencyjny, numer telefonu            
kontaktowego lub adres e-mail). 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez nas niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni             
roboczych od zgłoszenia reklamacji. 

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie              
zasadności reklamacji. 

5. Akceptując niniejszy Regulamin, wyrażasz zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę           
techniczną Twojego Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług,          
a także na dokonywanie zmian lub każde inne oddziaływanie na stronę techniczną Konta,             
celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub usługi, bądź w celu jego            
modyfikacji zgodnie z żądaniem Twojej reklamacji. 
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6. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Tobą,            
możemy pozostawić reklamację bez rozpatrzenia. 

7. Wniesienie przez Ciebie reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez           
rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na Twoje uprawnienie do dochodzenia          
roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Z chwilą Rejestracji i rozpoczęcia korzystania z Portalu zawierasz z nami umowę na czas              
nieoznaczony, która może zostać rozwiązana przez Ciebie lub przez nas na zasadach            
określonych poniżej. 

2. Jesteś uprawniony/uprawniona do rozwiązania umowy z nami w każdym czasie ze skutkiem            
natychmiastowym, bez konieczności podania przyczyny. 

3. Rozwiązanie umowy przez Ciebie może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez: 

a) przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres mailowy, które należy           
kierować na adres pocztowy Administratora lub e-mail: kontakt@zwolnienizteorii.pl; 

b) usunięcie Konta. 

4. Administrator ma prawo rozwiązać umowę za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec          
miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu          
świadczenia usług w Portalu. Oświadczenie Administratora jest składane przez jego          
opublikowanie na stronie internetowej Portalu. 

 

XII. ZASADY OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY REGULAMINU 

1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O wszelkich dokonanych          
zmianach postanowień Regulaminu niezwłocznie powiadomimy Cię poprzez notyfikację w         
Portalu, udostępniając treść oraz datę wejścia w życie zmodyfikowanego Regulaminu, nie           
krótszą niż 14 dni od udostępnienia treści zmodyfikowanego Regulaminu.  

2. Korzystanie przez Ciebie z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich           
akceptację. Jeżeli nie akceptujesz zmian postanowień Regulaminu, powinieneś zaprzestać         
korzystania z Portalu. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z tym prawem.            
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Ustawy o           
świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,           
RODO oraz Kodeks cywilny.  

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się         
nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z            
prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. 

3. Pamiętaj, że inne aspekty związane z korzystaniem przez Ciebie z Portalu mogą podlegać             
regulaminom szczegółowym. Wraz z rozpoczęciem korzystania z poszczególnych        
aktywności/funkcjonalności Portalu zostanie Ci udostępniony regulamin szczegółowy i        
będziesz mieć możliwość wyrażenia zgody na jego warunki. W przypadku wystąpienia           
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jakiejkolwiek nierozwiązywalnej sprzeczności pomiędzy wszelkimi regulaminami      
szczegółowymi a tym Regulaminem, regulaminy szczegółowe będą miały znaczenie         
nadrzędne. 

4. Jakikolwiek spór dotyczący niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych będzie         
rozstrzygany przez sądy powszechne. 

5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować drogą          
elektroniczną na adres e-mail kontakt@zwolnienizteorii.pl. 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW I ZDOBYWANIA CERTYFIKATÓW 

Wchodzący w życie z dniem 10  września 2019 r. 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

Witamy, dziękujemy, że zdecydowałeś/zdecydowałaś się na zrobienie projektu społecznego na naszej           
platformie! 

Przedstawiamy nasz Regulamin realizacji projektów i zdobywania certyfikatów, stanowiący umowę          
pomiędzy Tobą a nami. Jest to regulamin szczegółowy regulujący zasady realizowania projektów i             
certyfikatów w ramach platformy Zwolnieni z Teorii („Platforma”, „Portal”). Pamiętaj, że wszelkie            
inne aspekty związane z korzystaniem przez Ciebie z Portalu podlegają Regulaminowi korzystania z             
Platformy Zwolnieni z Teorii, a także mogą podlegać innym regulaminom szczegółowym. 

Pojęcia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w             
Regulaminie korzystania z Platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii. 

Uważnie przeczytaj poniższy Regulamin realizacji projektów i zdobywania certyfikatów. Przed          
rozpoczęciem projektu w portalu lub dołączeniem do istniejącego już projektu potwierdzasz, że            
zapoznałeś/zapoznałaś się z Regulaminem realizacji projektów i zdobywania certyfikatów poprzez          
odznaczenie odpowiedniego pola wyboru na Platformie i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.  

Regulamin realizacji projektów i zdobywania certyfikatów udostępniamy dla Ciebie pod adresem           
internetowym www.zwolnienizteorii.pl/regulaminy w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie         
i wydrukowanie. 

 

II. JAK PRZEBIEGA REALIZACJA PROJEKTU I CERTYFIKATÓW NA PLATFORMIE 

1. Na Platformie możesz realizować projekty społeczne, czyli oddolne, lokalne lub ogólnokrajowe           
inicjatywy, pobudzające ludzi do działania i zmieniające otoczenie na lepsze, będące           
odpowiedzią na zaobserwowane w rzeczywistości problemy społeczne. 
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2. Każdy Użytkownik Platformy ma możliwość rozpoczęcia projektu lub dołączenia do istniejącego           
już projektu, który jest na etapie Inicjacji, poprzez zakładkę “Mój Projekt” w Portalu w dowolnym               
czasie. W danym momencie możesz realizować na Platformie tylko jeden projekt. 

3. Projekt realizujesz w zespole, którego członków zbiera się spośród Użytkowników Portalu.           
Zespół może liczyć od dwóch do dziesięciu osób, choć rekomendujemy Ci pracę w zespołach              
od trzech do sześciu osób. Osoba, która utworzyła projekt na Platformie staje się kierownikiem              
tego projektu („Kierownik Projektu”). Funkcję Kierownika możesz przekazać innej osobie w           
zespole w dowolnym momencie trwania projektu w zakładce “Mój Projekt” na Platformie. 

4. Rola Kierownika Projektu na Platformie polega przede wszystkim na przesyłaniu wypełnionego           
przez zespół formularza ‘“Zarządzanie” oraz na możliwości usunięcia członka zespołu.          
Usunięcie członka projektu na późniejszym etapie niż etap Inicjacji wymaga podania           
uzasadnienia i zatwierdzenia przez Mentora projektu. 

5. Każdy projekt musi być realizowany w wybranym przez zespół na etapie Inicjacji temacie i              
formacie. Temat wybieracie spośród następujących: edukacja, kultura, ekologia i natura,          
zdrowie i sport, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, społeczność lokalna. Format          
wybieracie spośród następujących:  

a. reklama społeczna - projekt, w którym beneficjenci otrzymują ważny przekaz głównie           
poprzez kampanię marketingową: plakaty, ulotki, filmy na YouTube, itd.; 

b. wydarzenie publiczne - projekt skoncentrowany wokół jednego bądź serii wydarzeń          
otwartych dla szerokiej grupy beneficjentów; 

c. projekt technologiczny - projekt, w którym beneficjenci będą korzystać z wytworzonej          
w trakcie prac projektowych technologii. Może to być urządzenie, aplikacja lub portal            
internetowy - jednak tylko wtedy, gdy nie powstanie on z gotowych szablonów.            
Możecie napisać go sami, bądź zlecić stworzenie zewnętrznemu partnerowi; 

d. zbiórka charytatywna - projekt polegający na zachęceniu ludzi do przekazania          
pieniędzy lub przedmiotów na ważny cel. 

6. Aby móc ukończyć projekt w ramach Platformy, Twój projekt musi uzyskać minimalną liczbę             
beneficjentów (lub zebranych środków w przypadku zbiórki charytatywnej) dla swojego formatu: 

a) minimum 90 beneficjentów dla wydarzenia publicznego;  

b) minimum 6000 beneficjentów dla reklamy społecznej;  

c) minimum 200 beneficjentów dla projektu technologicznego; 

d) minimum 2000 PLN (kwota pieniężna lub wartość pozyskanych darów) zebranych          
podczas zbiórki charytatywnej. 

7. Projekt powinien być przypisany do Instytucji, czyli np. szkoły, uczelni lub firmy, którą chcecie              
reprezentować. Instytucję projektu można wybrać w formularzu “Zarządzanie” na etapie Inicjacji           
spośród Instytucji, które wybraliście w swoich profilach Ty oraz pozostali członkowie Twojego            
zespołu. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy każdy z członków wybierze swoją Instytucję.             
Pamiętaj, że musisz mieć możliwość wykazania bezpośredniego związku z wybraną przez           
siebie Instytucją, np. musisz być jej uczniem lub pracownikiem. Po przejściu na etap Realizacji              
nie możecie już zmienić Instytucji, do której przypisaliście swój projekt. 

8. Jeśli na potrzeby projektu tworzycie publiczne materiały promocyjne, np. fanpage na           
Facebooku, plakaty lub spot wideo lub występujecie w mediach to powinniście w nich             
zaznaczyć, że projekt jest realizowany w ramach platformy Zwolnieni z Teorii. Możecie zrobić to              
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pisemnie (“Projekt realizowany w ramach Zwolnionych z Teorii”), ustnie (w przypadku mediów            
typu radio i telewizja) lub poprzez zamieszczenie grafiki, dostępnej dla Was na platformie w              
zakładce “Mój Projekt”, a następnie “Przewodniki” w zagadnieniu “Opowiadajcie śmiało o           
projekcie” na etapie Realizacji. 

9. Podczas realizowania projektu na Platformie, już od etapu Inicjacji, możesz liczyć na pomoc             
Mentora. To osoba w podobnym wieku, co Ty, która zrobiła już na Platformie swój projekt               
społeczny i w razie potrzeby będzie dzielić się z Twoim zespołem swoim doświadczeniem. Jeśli              
masz pytanie dotyczące realizacji projektu Twojego zespołu, możesz skontaktować się z           
Mentorem za pomocą wiadomości w Portalu. 

10. Pamiętaj, że zaangażowanie Mentora we wspieranie powstających na Platformie projektów jest           
dobrowolne oraz nieodpłatne i jego pracy należy się szacunek. Nieodpowiednie zachowania           
względem Mentora mogą skutkować sankcjami dla Ciebie i Twojego projektu, włącznie z            
zablokowaniem konta na Platformie. 

11. Wybrane projekty mogą otrzymać możliwość konsultacji z Ekspertem, czyli menedżerem w           
jednej z naszych firm partnerskich. Decyzję o przyznaniu takiej możliwości podejmujemy biorąc            
pod uwagę m.in. aktualną liczbę punktów zespołu projektowego. 

12. Projekt społeczny w ramach Platformy realizujesz w czterech etapach. Są to: Inicjacja,            
Planowanie, Realizacja i Zakończenie. Od momentu przejścia na etap Planowania Twój zespół            
ma 6 miesięcy na przesłanie formularza “Zarządzanie” na ostatnim etapie - Zakończeniu. 

13. Na każdym etapie na Platformie czekają na Ciebie: 

i). Inspiracje – zbiór prawdziwych historii i inspiracji; 

ii). Przewodnik – zbiór praktycznych, merytorycznych wskazówek w temacie wybranego         
przez Ciebie certyfikatu; 

iii). Zarządzanie – formularz dotyczący Twojego projektu, który wypełniasz wspólnie z          
całym swoim zespołem; 

iv). Quiz - zestaw pytań dotyczących zagadnień z danego Certyfikatu. 

14. Aby przejść na kolejny etap, Kierownik Projektu musi kliknąć przycisk “prześlij formularz” pod             
poprawnie wypełnionym formularzem “Zarządzanie”. W przypadku przejścia na etap Realizacji          
wymagane jest również zatwierdzenie formularzy na dwóch pierwszych etapach przez Mentora. 

15. Jeśli Mentor ma uwagi do Waszych formularzy, odsyła Wam je do poprawki wraz z              
komentarzami do odpowiednich pól. Jesteś wraz z zespołem zobowiązany do zastosowania się            
do uwag Mentora, dotyczących zgodności Twojego formularza z zasadami Zwolnionych z           
Teorii, wyrażonych w Regulaminach oraz w zakładce Pomoc na Platformie. 

16. Jeśli któryś z członków Twojego zespołu realizuje Certyfikat, przed przesłaniem formularza           
może być konieczne wypełnienie przez nich Quizów dotyczących tych Certyfikatów na           
aktualnym etapie projektu. Quizy należy w takim wypadku rozwiązać z wynikiem minimum 80%             
poprawnych odpowiedzi. Do Quizów można podchodzić dowolną liczbę razy bez konsekwencji. 

17. Ukończenie projektu w ramach Platformy następuje poprzez finalne zaakceptowanie przez nas           
formularzy “Zarządzanie” Twojego projektu, po wysłaniu formularza na etapie Zakończenia          
przez Kierownika Projektu. 

18. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twojego projektu, jeśli nie spełni on zasad Platformy,             
w szczególności jeśli nie uzyska minimalnej liczby beneficjentów w swoim formacie. 
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19. Jeśli będziemy mieć uwagi do formularzy “Zarządzanie” na etapach Realizacji i Zakończenia,            
odeślemy Wam je do poprawki wraz z komentarzami do odpowiednich pól. Jesteś wraz z              
zespołem zobowiązany / zobowiązana do zastosowania się do naszych uwag. 

20. Ukończenie projektu na Platformie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od wysłania przez Was po               
raz pierwszy formularza “Zarządzanie” na etapie Zakończenia. Weźcie pod uwagę, że           
potrzebujemy do 3 dni na każdorazowe sprawdzenie Waszego formularza. 

21. Wraz z ukończeniem projektu w ramach Platformy uzyskujesz tytuł Finalisty Zwolnionych z            
Teorii oraz dołączasz do Społeczności Zwolnionych z Teorii. 

22. Jesteś zobowiązany / zobowiązana do załączania na Platformie wyłącznie prawdziwych i           
kompletnych informacji na temat swojego projektu. Jeśli w formularzu Twojego projektu           
załączycie niewłaściwe lub błędne pliki, możemy udzielić Twojemu zespołowi dwóch ostrzeżeń           
wraz z zobowiązaniem Was do przedstawienia właściwych danych. Trzecie ostrzeżenie jest           
równoznaczne z odrzuceniem Twojego projektu na Platformie i może być związane z            
indywidualnymi sankcjami dla Ciebie i innych członków Twojego zespołu, zgodnie z           
postanowieniami Regulaminu Platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii. 

 

III. JAK ZDOBYWASZ CERTYFIKATY W PORTALU 

1. Przez Twój projekt na Platformie w ramach wybranego Certyfikatu prowadzi Cię Przewodnik.            
Składa się on z zagadnień dostępnych na każdym etapie projektu oraz, opcjonalnie,            
dodatkowych pól w formularzu “Zarządzanie”. 

2. Aby uzyskać certyfikat, musisz spełnić poniższe warunki: 
a) ukończyć projekt w ramach platformy; 
b) wypełnić Quizy na każdym z etapów realizacji projektu na minimum 80%. Do Quizów              
możesz podchodzić dowolną liczbę razy bez konsekwencji; 

3. Swój pierwszy projekt na Platformie realizujesz razem z obowiązkowym certyfikatem Project           
Management Principles. Wybór kolejnych certyfikatów jest opcjonalny. 

4. Każdy Certyfikat składa się na każdym etapie z Quizu, czyli zestawu 10 pytań jednokrotnego              
wyboru, dotyczących treści z Przewodnika. Po rozwiązaniu Quizu na każdym etapie na            
minimum 80% i ukończeniu projektu otrzymujesz certyfikat. Dzięki zaangażowaniu naszych          
partnerów, każdy certyfikat jest dla Ciebie bezpłatny. Po ukończeniu, będzie dostępny dla            
Ciebie na Platformie w zakładce “Mój Rozwój” w formie elektronicznej, w formacie pdf. 

5. Wraz z każdym projektem realizowanym na Platformie możesz realizować do dwóch           
certyfikatów jednocześnie. Certyfikat możesz wybrać lub zmienić najpóźniej do 14 dni od            
momentu, gdy Twój projekt przejdzie na etap Planowania. Po tym terminie nie będziesz mieć              
możliwości rozpoczęcia, zmiany lub rezygnacji z Certyfikatu. 

6. Zastrzegamy sobie możliwość dodawania i usuwania certyfikatów na Platformie. 

7. Dostęp do niektórych certyfikatów może wymagać od Ciebie spełnienia dodatkowych          
warunków, np. ukończenia wcześniej innego certyfikatu. 

 

IV. JAKIE PUNKTY I ODZNAKI SĄ DO ZDOBYCIA ZA CERTYFIKATY 

1. Punkty Doświadczenia zdobywane w ramach certyfikatów nie mają wpływu na rywalizację w            
Olimpiadzie o nagrody Złotych, Srebrnych i Brązowych Wilków. 
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2. Za uzyskiwanie certyfikatów otrzymujesz od nas Punkty Doświadczenia: 

a) za rozwiązywanie Quizów: 1000 pkt doświadczenia za 40 poprawnych odpowiedzi na           
wszystkich czterech etapach projektu (1 poprawna odpowiedź = 25 pkt) oraz odznakę            
QUIZOWICZ: 

− złotą za 40 poprawnych odpowiedzi; 

− srebrną za 24 poprawne odpowiedzi; 

− brązową za 12 poprawnych odpowiedzi. 

b) za przechodzenie Przewodnika i Inspiracji: 1000 pkt doświadczenia za przeczytanie           
wszystkich zagadnień oraz odznakę OCZYTANY: 

− złotą za 100% przeczytanych zagadnień w danym certyfikacie; 
− srebrną za 60% przeczytanych zagadnień w danym certyfikacie; 
− brązową za 20% przeczytanych zagadnień w danym certyfikacie. 

 

V. JAK WYSTARTOWAĆ W OLIMPIADZIE 

1. Rozpoczynając projekt w Zwolnionych z Teorii, Twój zespół domyślnie bierze udział w            
Olimpiadzie (“Olimpiada”). Możecie zdecydować o nie braniu udziału w Olimpiadzie,          
odznaczając odpowiednie pole w formularzu “Zarządzanie” na etapie Inicjacji. 

2. Każdy członek zespołu, który brał udział w Olimpiadzie i ukończył swój projekt, zostaje             
finalistą Olimpiady. Laureatem Olimpiady zostają finaliści, których projekt zdobędzie nagrodę          
“Złotego Wilka”.  

3. Aby zostać finalistą olimpiady 2019/20 czy wziąć udział w rywalizacji o nagrody przyznawane             
na Wielkim Finale, musisz:  

- utworzyć swój projekt do 30. listopada 2019 roku;  

- przesłać formularz z zakładki “Zarządzanie” po etapie Planowania do sprawdzenia przez            
Mentora do 15. stycznia 2020 roku;  

- przesłać formularz z zakładki “Zarządzanie” po etapie Zakończenia do 31. marca 2020 roku; 

- mieć zaakceptowany projekt przez Mentora do 7 kwietnia 2020 r. włącznie. 

Jeśli przekroczycie te terminy, będziecie ubiegać się o tytuł finalisty i nagrody przyznawane na              
Wielkim Finale w kolejnym roku. Dlatego rekomendujemy realizowanie projektu z          
kilkutygodniowym wyprzedzeniem względem powyższych terminów.  

Ponadto, jeśli Twój projekt przekroczy 4500 punktów i chcesz nominować go do Złotych             
Wilków w wybranym na Etapie Inicjacji formacie i temacie, musisz wstawić do 9 kwietnia 2020               
r. w Edycji Profilu Publicznego film podsumowujący działania projektu.  

4. Terminy zawarte w powyższym punkcie są określane indywidualnie dla projektów          
realizowanych w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi Zwolnionych          
z Teorii. 

5. W Olimpiadzie do zdobycia są następujące nagrody:  

a) Złoty Wilk za najlepszy projekt społeczny w Polsce: 
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i) w danym temacie (ekologia i natura, kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń            
miejska, społeczność lokalna, społeczeństwo obywatelskie); 

ii) w danym formacie (reklama społeczna, wydarzenie publiczne, projekt        
technologiczny, zbiórka charytatywna) 

b) Srebrny Wilk za najlepszy projekt społeczny w danym województwie; 

c) Brązowy Wilk za najlepszy projekt społeczny w danej Instytucji. Jeśli Instytucja projektu            
jest pododdziałem danej organizacji, możemy zdecydować o przyznaniu jednego         
Brązowego Wilka pośród projektów realizowanych we wszystkich Instytucjach będących         
pododdziałami danej organizacji. 

6. Aby zdobyć Srebrnego lub Brązowego Wilka, Twój zespół musi zgromadzić najwięcej punktów            
za osiągnięcia w projekcie w danej kategorii. Przyznajemy te nagrody tylko wtedy, gdy w              
danej kategorii rywalizują przynajmniej dwa ukończone w ramach Platformy projekty. 

7.  Aby zdobyć nominację do Złotego Wilka, Twój zespół musi spełnić dwa warunki: 

a) przekroczyć poziom 4500 punktów (na 6000 możliwych) do zdobycia za osiągnięcia w            
projekcie; 

b) załączyć w profilu projektu na Platformie maksymalnie 3-minutowy film z          
podsumowaniem Waszych osiągnięć w projekcie (nie później niż do daty podanej przez            
nas co roku w zakładce Pomoc na Platformie oraz na Facebooku Zwolnionych z Teorii,              
zależnie od daty Wielkiego Finału w danym roku). 

Nominacja dotyczy jednocześnie Złotego Wilka i w temacie, i w formacie, w którym startuje              
Wasz projekt. 

8. Spośród nominowanych projektów, Komisje preselekcyjne wybierają odpowiednio: 15        
najlepszych projektów nominowanych w każdym temacie oraz 20 projektów nominowanych w           
każdym formacie. Spośród nich Kapituła wybiera zwycięzcę w każdym temacie i formacie,            
który otrzymuje nagrodę Złotego Wilka. Kryteriami oceny są: 

a) Oryginalność pomysłu na projekt; 

b) Efektywność rozwiązania problemu społecznego;  

c) Osiągnięta zmiana społeczna (skala wpływu społecznego); 

d) Stopień zaangażowania zespołu projektowego. 

9. Komisje preselekcyjne są powoływane przez Organizatora Olimpiady Zwolnieni z Teorii i           
składają się ze znawców danego tematu / formatu. Ponadto, tworzą je członkowie            
Społeczności Zwolnionych z Teorii (tj.osoby, które skończyły swój projekt społeczny i -            
opcjonalnie - pełnili w ramach Zwolnionych z Teorii także inne funkcje).  

10. Członkowie Kapituły dokonają wyboru zwycięskiego projektu poprzez przyznanie jednemu z          
nominowanych projektów 1 punktu zwycięstwa. Złotego Wilka w danym temacie lub formacie            
otrzyma projekt z największą liczbą przyznanych punktów zwycięstwa. W przypadku remisu, w            
danym formacie lub temacie, ostatecznego wyboru zwycięskiego zespołu dokonuje         
Przewodniczący Kapituły. Zastrzegamy sobie możliwość nieprzyznania Złotego Wilka w danej          
kategorii lub przyznania Złotego Wilka ex aequo. Obrady Kapituły i Komisji są tajne. 

11. Nagrody wręczamy Wam podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii, który odbywa się            
raz w roku. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody przyznawane na Wielkim Finale w danym                
roku, musisz ukończyć swój projekt do wyznaczonej przez nas co roku daty. Ogłaszamy ją w               
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zakładce Pomoc na Platformie oraz na Facebooku Zwolnionych z Teorii. Jeśli przekroczycie            
ten termin, Wasz projekt weźmie udział w rywalizacji o nagrody przyznawane na Wielkim             
Finale w kolejnym roku.  

 

VI. JAK WYSTARTOWAĆ W PITCH CONTEST 

1. Pitch Contest to konkurs na najlepszą prezentację projektu, który odbywa się podczas            
Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii. Za zwycięstwo w Pitch Contest Twój zespół otrzymuje             
nagrodę Złotego Wilka Pitch Contest. Trzy najlepsze projekty otrzymują nominację do Złotego            
Wilka Pitch Contest. 

2. Do Pitch Contest może zgłosić się każdy zespół, który ukończył swój projekt w ramach              
Platformy do wyznaczanej przez nas co roku daty, tej samej, która dotyczy udziału w              
Olimpiadzie w danym roku. Jeśli przekroczycie ten termin, będziecie mogli zgłosić się do Pitch              
Contest w kolejnym roku. 

3. Zgłoszenie do Pitch Contest polega na przesłaniu w odpowiednim miejscu portalu filmu            
zgłoszeniowego, w którym dwie wytypowane przez zespół osoby prezentują osiągnięcia w           
projekcie. Jeśli zakwalifikujecie się do Pitch Contest, to te osoby będą Was reprezentować w              
dalszych etapach olimpiady. 

4. Zasady Pitch Contest reguluje odpowiedni regulamin szczegółowy - Regulamin Pitch Contest. 

 

VII. JAKIE PUNKTY I ODZNAKI MOŻESZ ZDOBYĆ ZA OSIĄGNIĘCIA W PROJEKCIE 

1. Za osiągnięcia w projekcie, raportowane w formularzu “Zarządzanie”, do zdobycia są punkty,            
które decydują o zdobyciu przez Was nagród w Olimpiadzie. Do zdobycia są punkty i odznaki: 

A. w kategorii “Ważna zmiana społeczna”: 

i) za zaplanowanie liczby beneficjentów projektu: 100 pkt oraz złota odznaka          
PRODOBRODAJNOŚĆ; 

ii) za uzasadnienie celowości projektu: 300 pkt za 5 źródeł (1 źródło = 60 pkt) oraz               
odznaka CELOWOŚĆ: 

− złota za 5 źródeł; 
− srebrna za 3 źródła; 

− brązowa za 1 źródło. 

iii) za udokumentowaną liczbę beneficjentów projektu: 1600 pkt. za: 40 000          
beneficjentów reklamy społecznej (1 beneficjent = 0,04 pkt.); 450 beneficjentów          
wydarzenia publicznego (1 beneficjent = 3,56 pkt.); 1000 beneficjentów projektu          
technologicznego (1 beneficjent = 1,6 pkt.); 10 000 złotych w zbiórce           
charytatywnej (1 zł = 0,16 pkt) oraz odznaka DOBRODAJNOŚĆ: 

− złota za 100% maksimum beneficjentów danego formatu; 
− srebrna za 60% maksimum beneficjentów danego formatu; 
− brązowa za 20% maksimum beneficjentów danego formatu. 

2. Jesteście jako zespół zobowiązani do wyczerpującego i niepozostawiającego wątpliwości         
udowodnienia liczby beneficjentów. 
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3. W przypadku reklamy społecznej, beneficjentami są odbiorcy kanałów komunikacji         
stworzonych przez zespół na rzecz projektu. Jesteś zobowiązany do przedstawienia          
następujących dowodów na deklarowane wyniki: 

 

Kanał komunikacji Sposób liczenia 
beneficjentów (odbiorców 
komunikacji) 

Sposób dokumentacji 

plakat Liczba wydrukowanych i 
rozwieszonych plakatów x10 

Potwierdzenie z drukarni o 
druku danego nakładu 
plakatów oraz fotorelacja z ich 
rozwieszania 

ulotka/wlepa Liczba wydrukowanych i 
rozdanych ulotek/wlep 

Potwierdzenie z drukarni o 
druku danego nakładu 
ulotek/wlep oraz fotorelacja z 
ich rozdawania 

Strona internetowa 
(przed rozpoczęciem 
komunikacji, podepnij do swojej 
strony Google Analytics) 

Liczba unikalnych gości strony Zrzut ekranu z Google 
Analytics podpiętym do strony 
projektu z widoczną liczbą 
unikalnych użytkowników 

Fanpage projektu na 
Facebooku 

Najwyższy zasięg 
pojedynczego posta 

Zrzut ekranu z widocznym 
zasięgiem pojedynczego posta 

Kanał projektu na 
YouTubie/Vimeo 

Suma wyświetleń filmów 
publikowanych na kanale 

Zrzut ekranu z widoczną sumą 
wyświetleń filmów kanału 

Konto projektu na Instagramie 
(przed rozpoczęciem 
komunikacji, w ustawieniach 
konta zmień je na konto 
firmowe)  

Najwyższy zasięg 
pojedynczego posta  

Zrzut ekranu z widocznym 
zasięgiem pojedynczego posta 

Konto projektu na Snapchacie Największa liczba wyświetleń 
pojedynczego story 

Zrzut ekranu z widoczną liczbą 
wyświetleń pojedynczego story 

Konto projektu na Twitterze Liczba followersów danego 
konta 

Zrzut ekranu z widoczną liczbą 
followersów danego konta 

Konto projektu na TikTok-u Największa liczba wyświetleń 
pojedynczego posta 

Zrzut ekranu z widoczną liczbą 
wyświetleń pojedynczego posta 

Linkedin Największa liczba wyświetleń 
pojedynczego posta 

Zrzut ekranu z widoczną liczbą 
wyświetleń pojedynczego posta 

Librus  Największa liczba odbiorców, 
którzy odczytali pojedynczą 
wiadomość 

Zrzut ekranu z widoczną liczbą 
odbiorców, którzy przeczytali 
pojedynczą wiadomość 

Reklama 
wielkoformatowa/outdoorowa 
 

Liczba unikalnych 
użytkowników, którzy mieli 
kontakt z materiałem 

Oficjalne potwierdzenie od 
właściciela nośnika 
promocyjnego z liczbą 
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(wliczamy w to m.in. reklamy w 
postaci billboardu, reklamy w 
środkach komunikacji, - 
autobus, metro, tramwaj - spot 
w TV i kinie) 

promocyjnym  unikalnych użytkowników, 
którzy mieli kontakt z 
materiałem promocyjnym 

 

4. Przewidujemy możliwość prowadzenia projektu w formacie reklamy społecznej z         
wykorzystaniem innych kanałów komunikacji. Taką potrzebę zgłoście do nas za          
pośrednictwem Mentora Waszego projektu. W takiej sytuacji przygotujemy sposób liczenia          
beneficjentów poprzez wybrany przez Was kanał, który udostępnimy dodatkowo w zakładce           
Pomoc na Platformie. 

5. W przypadku wydarzenia publicznego, beneficjentami projektu jest suma uczestników         
wydarzeń organizowanych w ramach projektu. Jesteście zobowiązani do przedstawienia         
zdjęć, na których wyraźnie widać tylu uczestników wydarzeń, ilu deklarujesz. 

6. W przypadku projektu technologicznego, beneficjentami projektu jest liczba unikalnych         
użytkowników stworzonego w ramach projektu oprogramowania, urządzenia lub aplikacji.         
Jesteś zobowiązany do przedstawienia odpowiednich danych, które potwierdzają        
deklarowaną liczbę użytkowników. 

7. W przypadku zbiórki charytatywnej, punkty w odznace DOBRODAJNOŚĆ zdobywa się za           
pozyskaną sumę pieniędzy lub wartość pozyskanych darów, liczonych wg cen rynkowych.           
Jesteś zobowiązany do przedstawienia dokumentacji, potwierdzającej zebraną kwotę lub         
zdjęć pozyskanych darów i szczegółowego wyliczenia ich wartości. 

 

B. w kategorii “Profesjonalne zarządzanie”: 

i) za ułożenie harmonogramu zadań: 200 pkt za 20 zadań (1 zadanie = 10 pkt) oraz               
odznaka OGARNIĘCIE 

− złota za 20 zadań; 
− srebrna za 12 zadań; 

− brązowa za 4 zadania. 

ii) za zaplanowanie budżetu projektu: 100 pkt oraz złota odznaka         
PROKASIASTOŚĆ: 

iii) za wytypowanie partnerów projektu: 100 pkt oraz złota odznaka         
PROPARTNERSKOŚĆ: 

iv) za zebranie budżetu na projekt: 800 pkt za 3000 zł (1 zł = 0,267 pkt) oraz                
odznaka KASIASTOŚĆ 

− złota za 3000 zł; 
− srebrna za 1800 zł; 
− brązowa za 600 zł. 

8. Do budżetu projektu zaliczamy wyłącznie pieniądze. Nie możesz wliczyć do budżetu wkładu            
rzeczowego od partnerów, nawet jeśli można go wycenić. 

v) za pozyskanie partnerów projektu: 800 pkt za 10 partnerów (1 partner = 80 pkt)              
oraz odznaka PARTNERSKOŚĆ: 
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− złota za 10 partnerów 

− srebrna za 6 partnerów 

− brązowa za 2 partnerów 

9. Partner, w naszym rozumieniu, wnosi do projektu konkretne zasoby oraz można go przypisać             
do konkretnego zadania w ramach realizacji projektu. Partnerem mogą być wszystkie           
instytucje, w tym władze samorządowe i rządowe, fundacje, stowarzyszenia, firmy,          
spółdzielnie mieszkaniowe, zorganizowane, formalne lub nieformalne, grupy osób (w tym inne           
projekty społeczne), osoby prowadzące działalność gospodarczą lub artystyczną. Ich wkład          
musi zostać pisemnie potwierdzony (e-mail lub dokument). 

10. Patron to szczególny rodzaj partnera, którego wkładem w projekt jest udzielenie prestiżowego            
poparcia (patron "instytucjonalny") lub wsparcie w promocji (patron medialny). Patronem          
"instytucjonalnym" może być np. ministerstwo, prezydent miasta lub fundacja. Z kolei patron            
medialny to medium, które ma możliwość dotarcia do grupy docelowej projektu oraz ma             
istotny wpływ na całość promocji projektu. Wśród partnerów projektu w formularzu Realizacji            
możesz wskazać maksymalnie 3 patronów. 

C. w kategorii “Skuteczna komunikacja”: 

i) za zaplanowanie liczby wzmianek o projekcie w mediach: 100 pkt oraz złota            
odznaka PROMEDIALNOŚĆ: 

ii) za udokumentowanie liczby wzmianek o projekcie w mediach: 900 pkt          
doświadczenia za 15 wzmianek (1 wzmianka = 60 pkt) oraz odznaka           
MEDIALNOŚĆ: 

− złota za 15 wzmianek; 
− srebrna za 9 wzmianek; 
− brązowa za 3 wzmianki. 

11. Zaliczamy wzmianki w telewizji, radiu, gazecie, na internetowych portalach informacyjnych.          
Zaliczamy wzmianki na blogach wyłącznie jeśli mają więcej niż 100 tys. odwiedzin, wzmianki             
na videoblogach wyłącznie jeśli mają więcej niż 30 tys. subskrybentów oraz wzmianki w             
mediach społecznościowych wyłącznie jeśli mają więcej niż 40 tys. obserwujących. 

Zaliczamy także wzmianki na Linkedinie, jeśli informacja o projekcie pojawi się na koncie             
osoby prywatnej, która ma minimum 500 kontaktów lub na stronie, która ma minimum 500              
obserwujących oraz wzmianki na Librusie w postaci ogłoszenia.  

iii) za zaplanowany zasięg komunikacji projektu: 100 pkt oraz odznaka         
PROWIRALOWOŚĆ: 

iv) za udokumentowany zasięg komunikacji projektu: 900 pkt za 30 000 poinformowanych           
osób (1 poinformowana osoba = 0,03 pkt) oraz odznaka WIRALOWOŚĆ: 

− złota za 30 000 poinformowanych osób. 
− srebrna za 18 000 poinformowanych osób. 
− brązowa za 6 000 poinformowanych osób. 

12. Zasięg projektu liczy się w ten sam sposób, co beneficjentów reklamy społecznej, wskazany w              
punkcie 3. tej części regulaminu. 

13. Zastrzegamy sobie prawo do interpretacji zasad zdobywania punktów za osiągnięcia w           
projekcie w przypadku, gdy dosłowne rozumienie Regulaminu nie daje jednoznacznej          
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odpowiedzi w przypadku konkretnego projektu. Tego typu uszczegółowienia Regulaminu są          
wpisywane do  zakładki Pomoc na Platformie. 

14. Po ukończeniu projektu w ramach Platformy, punkty za osiągnięcia w projekcie przeliczają się             
na Punkty Doświadczenia w stosunku 1:1. 

 

VIII. JAKIE PUNKTY I ODZNAKI SĄ DO ZDOBYCIA ZA NAGRODY W OLIMPIADZIE 

1. Za zdobycie nagrody, otrzymujesz od nas Punkty Doświadczenia za:  

a) zdobycie Złotego Wilka w danym temacie, formacie lub w Pitch Contest: 3000 pkt             
doświadczenia; 

b) Zdobycie nominacji do Złotego Wilka w Olimpiadzie lub w Pitch Contest: 1000 pkt             
doświadczenia; 

c) zdobycie Srebrnego Wilka: 1000 pkt doświadczenia; 

d) zdobycie Brązowego Wilka: 500 pkt doświadczenia. 

 

IX. JAKIE SĄ ZASADY OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY REGULAMINU REALIZACJI PROJEKTÓW I CERTYFIKATÓW 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2019 r., a Ciebie będzie              
obowiązywał: 

a.  od momentu rozpoczęcia przez Ciebie realizacji projektu na Platformie. 

b. do momentu ukończenia przez Ciebie projektu na Platformie, opuszczenia projektu          
lub po upływie 6 miesięcy od przejścia z projektem na etap Planowania, jeśli w tym               
czasie nie prześlecie formularza “Zarządzanie” na etapie Zakończenia. 

2. Przewidujemy możliwość punktowych zmian w regulaminie dla organizacji partnerskich         
Zwolnionych z Teorii. Przy każdej takiej zmianie upewniamy się, że nie wpływa ona             
negatywnie na sprawiedliwość rywalizacji w olimpiadzie wszystkich uczestników Zwolnionych         
z Teorii. 

3. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu realizacji projektów i          
certyfikatów. O wszelkich dokonanych zmianach niezwłocznie powiadomimy Cię za         
pośrednictwem Portalu, udostępniając treść oraz datę wejścia w życie zmodyfikowanego          
Regulaminu, nie krótszą niż 14 dni od daty udostępnienia.  

4. Twoje dalsza realizacja projektu na Platformie po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza           
ich akceptację. Jeżeli nie akceptujesz zmian tych postanowień, powinieneś skontaktować się z            
nami i zaprzestać realizacji projektu na Platformie. 

5. W przypadku gdy zmienią się postanowienia Regulaminu realizacji projektów i zdobywania           
certyfikatów po zaakceptowaniu przez Ciebie tego regulaminu podczas Rejestracji, lecz przed           
rozpoczęciem przez Ciebie realizacji projektu na Platformie, zostaniesz poproszony /          
poproszona o ponowne potwierdzenie, że zapoznałeś/aś się z treścią Regulaminu realizacji           
projektów i zdobywania certyfikatów w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w           
formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Portalu. 

6. W wszelkich sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem realizacji projektów i         
zdobywania certyfikatów, stosuje się Regulamin korzystania z platformy Zwolnieni z Teorii. 
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REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI ZWOLNIONYCH Z TEORII 

Wchodzący w życie z dniem 10 września 2019 r. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

Witamy w gronie członków Społeczności Zwolnionych z Teorii! 

Przedstawiamy nasz Regulamin Społeczności Zwolnionych z Teorii.  

Jest to regulamin szczegółowy regulujący zasady członkostwa w Społeczności Zwolnionych z Teorii            
oraz zakres Twoich praw i obowiązków jako członka Społeczności Zwolnionych z Teorii w ramach              
platformy Zwolnieni z Teorii („Platforma”, „Portal”). Pamiętaj, że wszelkie inne aspekty związane z             
korzystaniem przez Ciebie z Portalu podlegają Regulaminowi korzystania z Platformy edukacyjnej           
Zwolnieni z Teorii, a także mogą podlegać innym regulaminom szczegółowym. 

Pojęcia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w             
Regulaminie korzystania z Platformy Zwolnieni z Teorii. 

Uważnie przeczytaj poniższy Regulamin Społeczności Zwolnionych z Teorii. Przy pierwszym          
logowaniu się do Platformy po ukończeniu swojego pierwszego projektu na Platformie zostaniesz            
poproszony o potwierdzenie, że zapoznałeś/aś się z Regulaminem Społeczności Zwolnionych z Teorii            
poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru na Platformie i zobowiązujesz się do jego            
przestrzegania.  

Regulamin Społeczności Zwolnionych z Teorii udostępniamy dla Ciebie pod adresem internetowym           
www.zwolnienizteorii.pl/regulaminy w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i         
wydrukowanie. 

 

II. CZYM JEST SPOŁECZNOŚĆ ZWOLNIONYCH Z TEORII ORAZ PUNKTY DOŚWIADCZENIA 

1. Członek Społeczności Zwolnionych z Teorii to użytkownik Platformy, który ukończył swój projekt            
w ramach Zwolnionych z Teorii, Fabryki Energii Społecznej lub Stypendium “Choćby Dla            
Własnej Przyszłości” (“Członek Społeczności Zwolnionych z Teorii”, “Członek        
Społeczności”).  

2. Celami Społeczności Zwolnionych z Teorii są: 

a) dalsze wspieranie rozwoju Członków Społeczności; 

24 

http://www.zwolnienizteorii.pl/regulaminy


 

b) wsparcie Członków Społeczności w znalezieniu ambitnej pracy lub założeniu własnego          
biznesu; 

c) stworzenie okazji dla Członków Społeczności do budowania relacji z innymi członkami           
Społeczności Zwolnionych z Teorii;  

3. Punkty Doświadczenia mierzą Twój rozwój i zaangażowanie na Platformie. Możesz je           
zdobywać za:  

a) osiągnięcia w projektach społecznych realizowanych na Platformie - naliczane po          
ukończeniu danego projektu; 

b) ukończenie certyfikatów realizowanych na Platformie razem z projektem społecznym; 

c) ukończenie Kursu Trasowicza; 

d) ukończenie Kursu Mentora;  

e) otrzymane nominacje do Złotego Wilka oraz nagrody Brązowego, Srebrnego i Złotego           
Wilka.  

4. Zasady zdobywania Punktów Doświadczenia za poszczególne aktywności znajdziesz w         
odpowiednich regulaminach szczegółowych oraz na podstronie “Społeczność” strony głównej         
Platformy. 

5. Wraz z kolejnymi Punktami Doświadczenia zdobywanymi na Platformie, otrzymujesz w swoim           
profilu status kolejno: 

a) Młodego Wilka (do 9 tys. Punktów Doświadczenia);  
b) Starszego Wilka (powyżej 9 tys. i poniżej 19 tys. Punktów Doświadczenia);  
c) Wilka Lidera (powyżej 19 tys. Punktów Doświadczenia).  

6. W drodze naszej decyzji możesz zostać usunięty ze Społeczności Zwolnionych z Teorii, w             
szczególności, gdy swoim zachowaniem godzisz w dobre imię Społeczności Zwolnionych z           
Teorii lub z powodów wymienionych w pkt. VII Regulaminu Platformy. 

7. Możesz drogą elektoniczną na nasz adres e-mail kontakt@zwolnienizteorii.pl zgłosić rezygnację          
z członkostwa w Społeczności Zwolnionych z Teorii, co jest jednoznaczne z trwałą i             
bezpowrotną utratą statusu członka Społeczności Zwolnionych z Teorii i prawa do posługiwania            
się tym tytułem oraz utratą zgromadzonych Punktów Doświadczenia. Po rezygnacji z           
członkostwa w Społeczności Zwolnionych z Teorii, Twoje Konto na Platformie Zwolnieni z Teorii             
zostanie usunięte. 

 

III. CO ZYSKUJE CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI ZWOLNIONYCH Z TEORII 

1. Jako członek Społeczności Zwolnionych z Teorii, otrzymujesz możliwość: 

a) uczestniczenia w Ogólnopolskich Zjazdach Społeczności Zwolnionych z Teorii; 
b) wzięcia udziału w rekrutacji na Mentora Zwolnionych z Teorii oraz w ogólnopolskiej Trasie             

Zwolnionych z Teorii; 
c) W ramach Programu Stażowego Zwolnionych z Teorii możemy publikować ogłoszenia od           

naszych Partnerów i prowadzić wstępną selekcję kandydatów w ich imieniu. Opowiadając           
na takie ogłoszenia i wysyłając nam w celu rekrutacji swoje dodatkowe dane i dokumenty,              
zgadzasz się na ich przekazanie naszym Partnerom. 
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2. Jako członek Społeczności możesz otrzymać od nas Referencje, czyli dokument potwierdzający           
przynależność do Społeczności Zwolnionych z Teorii, podsumowujący Twoje osiągnięcia i          
ukończone przez Ciebie certyfikaty. W Referencjach widoczna jest liczba zebranych przez           
Ciebie Punktów Doświadczenia oraz maksymalnie 3 najwyższe zdobyte wyróżnienia - Złote           
Wilki, Nominacje do Złotych Wilków, Srebrne Wilki, Brązowe Wilki.   
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I. Informacje ogólne  

Czym jest ten dokument, co reguluje i dla kogo jest przeznaczony 

Przedstawiamy nasz Regulamin dla członków grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii          
(„Nauczyciel”), którzy założyli konta pod adresem https://zwolnienizteorii.pl/register/ i są         
aktywnymi użytkownikami Platformy internetowej dostępnej pod adresem       
www.zwolnienizteorii.pl oraz www.zwzt.pl („Platforma”, „Portal”) 

Rejestrując się na naszej Platformie Zwolnieni z Teorii, stajesz się członkiem grupy            
Nauczyciele Zwolnieni z Teorii. Przed skorzystaniem z Platformy potwierdzasz, że          
zapoznałeś/zapoznałaś się z Regulaminem poprzez odznaczenie odpowiedniego pola        
wyboru w Portalu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania. Regulamin udostępniamy dla            
każdego z Was pod adresem internetowym:      
https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/regulamin.pdf w sposób, który umożliwia jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie. 

Regulamin dla członków grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii uznaje się za regulamin            
szczegółowy, normujący funkcjonowanie Nauczycieli w naszym Portalu oraz w ramach          
naszej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Zasady dotyczące obowiązywania, przestrzegania         
niniejszego Regulaminu, a także zasad rozwiązywania umowy i poszczególnych         
aktywności/usług w Portalu stosuje się zgodnie z Regulaminem korzystania z Platformy           
edukacyjnej Zwolnieni z Teorii, który jest dostępny pod adresem         
https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/regulamin.pdf.  

 

II. Nauczyciele Zwolnieni z Teorii 

Kto może należeć do grupy, od kiedy staje się jej członkiem oraz w jaki sposób               
funkcjonuje Grupa 

1. Definicja 

Nauczyciele Zwolnieni z Teorii to grupa nauczycieli ze szkół średnich edukujących przez praktykę.             
Wzbogacają oni działania edukacyjne o realizację przez ich uczniów własnych projektów społecznych            
przeprowadzanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dzięki temu młodzież realnie wpływa na             
pozytywną zmianę w otoczeniu i rozwija u siebie kluczowe kompetencje przyszłości, takie jak             
zarządzanie, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów oraz zdobywa międzynarodowe certyfikaty         
pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. 

2. Cel grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii 

Celem grupy jest sprawienie, by jak największa liczba uczniów zdobyła praktyczne kompetencje            
poprzez realizację swoich własnych projektów społecznych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. 

3. Rola nauczyciela 

W Zwolnionych z Teorii nauczyciel sam decyduje, w jakim stopniu chce się zaangażować. Otrzymuje              
dostęp do profesjonalnych narzędzi, takich jak szkolenia czy materiały edukacyjne, które pozwalają            
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rozwijać kompetencje niezbędne w pracy metodą projektową i wspierać uczniów w realizacji ich             
własnych projektów społecznych.  

By faktycznie zbudowały się u uczniów praktyczne kompetencje, ważne jest by zespoły samodzielnie             
podejmowały decyzje, szukały rozwiązań, uczyły się na błędach. Nauczyciel jest zatem facylitatorem.            
Nauczyciel nie jest członkiem zespołu uczniów i nie robi projektów za uczniów, nie narzuca własnej               
wizji projektu etc.  

Zadania nauczyciela należącego do Grupy Zwolnieni z Teorii sprowadzają się głównie do dwóch             
obszarów: 

a) Inspirowanie uczniów i stworzenie w szkole przyjaznych warunków do realizacji          
projektu społecznego w ramach olimpiady 

Nauczyciel należący do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii: 

- dobiera formę realizacji Zwolnionych z Teorii, by była jak najlepiej dopasowana do            
realizacji celu grupy, jakim jest sprawienie, by jak największa liczba uczniów zdobyła            
praktyczne kompetencje poprzez realizację swoich własnych projektów społecznych w         
ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii; 

- inspiruje uczniów do działania w Zwolnionych z Teorii, m.in. za pomocą wystąpienia            
Trasowicza - w optymalnym przypadku współorganizując wizytę Trasowicza w szkole.          
Dodatkowo, informuje o formie realizacji Zwolnionych z Teorii w szkole oraz o            
wsparciu, jakiego będzie udzielał uczniom; 

- wspiera uczniów na pierwszym etapie tworzenia projektu tzn. w dobraniu się w zespół             
i szukaniu pomysłu na projekt, korzystając z materiałów dostępnych na platformie; 

- równolegle do powyższych działań nauczyciel stwarza w szkole przyjazne warunki do           
realizacji przez uczniów projektu społecznego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii,           
np. poprzez stopniowe uświadamianie dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców o          
wartości edukacyjnej Olimpiady Zwolnieni z Teorii i formie jej realizacji w szkole.  

b) Motywowanie uczniów i wspieranie w pokonywaniu trudności 

Nauczyciel należący do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii: 

- dostrzega sukcesy, ale też kryzysy w zespole czy spadki motywacji i udziela uczniom             
odpowiedniego wsparcia np. podnosi na duchu; daje znak, że w nich wierzy; mediuje             
w konfliktach; dzieli własnym doświadczeniem, etc.; 

- ćwiczy z wyprzedzeniem uczniów w pokonywaniu wyzwań projektowych takich jak          
wymyślenie pomysłu na projekt, zebranie zespołu, zaplanowanie projektu,        
pozyskiwanie partnerów i sponsorów, wystąpienia w mediach; 

- zachęca uczniów do refleksji na temat zdobytego doświadczenia np. wyciągania          
wniosków z niepowodzeń i sukcesów; 

- cieszy się wspólnie z uczniami z ich sukcesów np. podczas Wielkiego Finału 

4. Od kiedy nauczyciel staje się członkiem grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii 

Nauczyciel staje się członkiem grupy Zwolnieni z Teorii po przejściu podstawowych szkoleń            
przygotowujących do pełniania roli w ramach grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii. 
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Jeżeli nauczyciel nie będzie brał udziału w podstawowych szkoleniach, także regionalnych,           
Organizator ma prawo wykluczenia nauczyciela z grupy.  

 

III. Działania niedozwolone 

Konsekwencje podejmowania działań niepożądanych przez członków Grupy       
Nauczycieli Zwolnieni z Teorii 

 

1. Nauczyciel powinien dążyć do spełnienia celu grupy. Organizator ma prawo wykluczyć po            
zakończeniu pełnej edycji, jeżeli nauczyciel: 

- nie miał podczas ostatniej edycji uczniów, którzy zrealizowali swój własny projekt na platformie             
Zwolnieni z Teorii lub 

- nie wykazuje aktywności w ramach pełnienia swojej roli 

 

2. Nauczyciel powinien działać w zgodzie z opisem roli nauczyciela, oznacza to, że organizator             
ma prawo wykluczyć nauczyciela z grupy, jeżeli nauczyciel: 

- nie bierze udziału w podstawowych szkoleniach i webinarach przygotowujących do pełnienia           
roli w ramach grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii lub 

- realizuje projekty za uczniów lub narzuca im swoje rozwiązania (w tym: decyduje o temacie              
projektu, narzuca sposób wykonania projektu, decyduje o składzie zespołu projektowego,          
przyjmuje rolę aktywnego członka zespołu projektowego, osobiście pozyskuje fundusze lub          
partnerów dla projektu) 

 

3. Działania niepożądane na platformie 

- dodawanie się do projektów uczniów lub 

- udostępnianie danych logowania innym osobom lub  

- wykorzystanie otrzymanych treści lub portalu, w tym materiałów tam zamieszczonych, w           
celach zarobkowych i w celach innych niż Cel Grupy, czyli sprawienie, by jak największa              
liczba uczniów zdobyła praktyczne kompetencje poprzez realizację swoich własnych         
projektów społecznych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii lub 

- wykorzystywanie danych osobowych uczestników i innych nauczycieli w celach innych niż Cel            
Grupy  

 

4. Nauczyciel powinien postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane są         
postępowania: 

- sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i          
dobrymi obyczajami 

- wzywające do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym,           
etnicznym, orientacji seksualnej 
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- propagujące przemoc 

- obraźliwe 

- naruszające dobra osobiste osób trzecich 

 

IV. Role w Zwolnionych z Teorii 

Zadania związane z projektem, przynależące do innych podmiotów niż Grupa          
Nauczycieli Zwolnieni z Teorii 

W ramach wsparcia uczniów i nauczycieli wyodrębnione są następujące role: 

1.  Regionalny Koordynator Nauczycieli 

Do zadań należy: 

- wspieranie nauczycieli w bieżącej realizacji działań związanych z olimpiadą poprzez          
bezpośrednie wizyty w szkole, organizację spotkań regionalnych, kontakt telefoniczny lub          
mailowy; 

- reagowanie na bieżące pytania, wątpliwości, prośby o materiały i inne pomoce zgłaszane            
przez nauczycieli bezpośrednio lub poprzez platformę; 

- utrzymywanie relacji z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadpodstawowych  

- wspieranie organizacji regionalnych szkoleń, konferencji, spotkań dla nauczycieli i dyrektorów          
szkół; 

- budowanie regionalnej społeczności Nauczyciele Zwolnieni z Teorii; 

- promocję olimpiady w lokalnych mediach, sieciach społecznościowych  

2. Mentor 

Podczas realizowania projektu na Platformie, od momentu jego założenia, uczniowie mogą liczyć na             
pomoc Mentora. To osoba w podobnym do nich wieku, która 

zrobiła już na Platformie swój projekt społeczny i w razie potrzeby będzie dzielić się swoim               
doświadczeniem. Zaangażowanie Mentora we wspieranie powstających na Platformie projektów jest          
dobrowolne oraz nieodpłatne 

Do zadań mentora należy: 

- konsultowanie kwestii dotyczących realizacji projektu i dzielenie się własnym doświadczeniem          
- mentor konsultuje z uczniami formy realizacji projektu oraz daje merytoryczne wskazówki z             
własnego doświadczenia np. jak pozyskać partnera, czy wzmianki medialne; 

- dbanie o realizację projektów przez uczniów zgodnie z zasadami Zwolnionych z Teorii            
poprzez konsultowanie kwestii związanych z projektem i sprawdzanie formularzy, mentor ma           
3 dni na przesłanie uwag do przesłanego formularza lub odpowiedź na pytanie ucznia 

3. Trasowicz 

Trasowicz to osoba, która zrealizowała swój projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii i została               
wybrana na jedną z osób, które reprezentują olimpiadę w ramach ogólnopolskiej trasy, która odbywa              
się co roku we wrześniu. Trasowicze po przejściu profesjonalnego szkolenia, odwiedzają setki szkół w              
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całej Polsce, aby zainspirować uczniów - opowiedzieć o swoim projekcie oraz zachęcić do             
zrealizowania własnych projektów społecznych na Platformie zwolnienizteorii.pl 

Do zadań Trasowicza należy: 

- przejście profesjonalnego szkolenia w Warszawie 

- inspirowanie uczniów do realizacji własnych projektów społecznych poprzez opowiedzenie o          
własnym projekcie społecznym, zasadach Zwolnionych z Teorii i korzyściach płynących z           
realizacji własnego projektu społecznego przez uczniów we wskazanych szkołach 

- dzielenie się własnym doświadczeniem z uczniami i odpowiadanie na ich pytania podczas            
wystąpień w szkołach 

- uczestnictwo minimum w jednym tygodniu września w trasie promocyjnej Zwolnionych z Teorii 

uczestnictwo w spotkaniach regionalnych dla uczniów  
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