Všeobecné podmienky účasti
Podmienky účasti účastníkov projektu Wake Up organizovaného občianskym združením Budúca
Generácia Európy, o.z. – bežný názov - Future Generation Europe (ďalej len „organizátor“). Projekt
Wake Up je organizovaný počas akademického roka 2022/2023 vo vymedzených mesiacoch, ktoré
organizátor oznamuje vopred prostredníctvom marketingových kanálov.

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Vymedzenie projektu
1.

Účelom projektu Wake Up je podporiť osobnostný rozvoj účastníkov prostredníctvom účasti na
sprievodných aktivitách projektu Wake Up, v rozsahu stanovenom organizátormi.

2.

Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť účasť vybranému žiakovi strednej alebo vysokej školy, neštudentovi
(ďalej ako „účastník“) na projekte Wake Up a účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky a pokyny
organizátora súvisiace s projektom pred konaním projektu a počas konania projektu.

3.

Účastník projektu Wake Up musí mať v čase začiatku prvého stretnutia projektu Wake Up vek najmenej
16 rokov. Ako účastník projektu budú akceptovaní žiaci akýchkoľvek stredných a vysokých škôl, alebo
neštudenti vo veku 16-24 rokov. Organizátor pripúšťa ako výnimku aj starších účastníkov.
DRUHÁ HLAVA
PRIEBEH PROJEKTU
Čl. 2
Predprojektová fáza

1.

Záujemcovia sa prihlasujú na projekt na základe registračného formulára, ktorý je uvedený na
webovom sídle organizátora www.futuregenerationeurop.eu. Po ukončení registrácie vyberie
organizátor konkrétnych účastníkov. V registrácií sa zohľadňuje najmä motivácia ako aj očakávania
záujemcu od projektu. Výberové konanie prebehne formou 2. kôl – 1. kolo – selekcia z formulára, 2.
kolo – online individuálny „pohovor“. Pohovor budú viesť členovia organizátora, členovia
organizačného tímu.

2.

Záujemcom, ktorých organizátor nevybral, nebude zasielané vyrozumenie. Informácia o prijatí a
program budú zaslané iba vybraným účastníkom.

3.

Prílohou akceptačného e-mailu sú tieto podmienky účasti, ako aj súhlas s účasťou a podmienkami
poprípade iné prílohy, ktoré organizátor vymedzí v akceptačnom e-maili.

4.

Účastník je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami. V prípade, ak účastník dovŕšil najneskôr
v deň zaslania akceptačného e-mailu 18 rokov, podpisuje tento súhlas s podmienkami sám. V prípade,
ak je účastník neplnoletý, súhlas s podmienkami musí podpísať jeho zákonný zástupca. Sken
podpísaného súhlas s podmienkami zašle elektronicky účastník bezodkladne po doručení
akceptačného e-mailu na e-mail wakeup@futuregenerationeurope.eu.

5.

Účastník berie na vedomie, že akékoľvek otázky je potrebné smerovať na e-mailovú adresu
organizátora wakeup@futuregenerationeurope.eu. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo
neodpovedať na otázky, ktoré sú zodpovedané v týchto podmienkach, podmienkach na webovej
stránke či registrácií ako aj sprievodných materiálov k projektu Wake Up.
Čl. 3
Sprievodné aktivity projektu Wake Up

1.

Celkové konanie projektu Wake Up je rozdelené do niekoľkých mesiacov akademického roka
2022/2023, pričom počas daného obdobia bude prebiehať program projektu.

2.

Účastník sa aktívne zúčastňuje sprievodných aktivít akými sú napríklad challenge. O svojich výsledkoch
týkajúcich sa dosiahnutých čiastkových cieľov informuje organizátora prostredníctvom správ formou
stanovenou organizátorom.

3.

Sprievodné podujatia projektu budú oznámené účastníkom na začiatku projektu organizátormi.

4.

Účastníci projektu sú povinní zúčastniť sa daných sprievodných aktivít, podľa týchto podmienok, ktoré
organizátor pripraví v určených termínoch, o ktorých bude účastníkov s vhodným časovým predstihom
informovať. Organizátor si vyhradzuje právo meniť štruktúru sprievodných podujatí aj s prihliadnutím
na aktuálnu pandémiu COVID-19 a súvisiace reštrikcie vyhlásené vládou SR.

4.

Účastník projektu Wake Up berie na vedomie, že zmena harmonogramu je vyhradená.

5.

Na začiatku každého sprievodného stretnutia je účastník povinný preukázať svoju prítomnosť
vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine, prípadne splniť iné administratívne povinnosti najmä
v súvislosti s požiadavkami donorov a sponzorov oganizátora.

Čl. 4
Osobitné ustanovenia
1.

Účasť v projekte je spoplatnená sumou účastníckeho poplatku 20,- EUR. Sumu je splatná len pre
účastníka, ktorý bude do projektu vybraný, nie pre registrovaného účastníka. Splatnosť poplatku určí
organizátor v akceptačnom e-maily. Ak má účastník nárok na priznanie statusu "žiak/študent zo
sociálne znevýhodneného prostredia", poplatok mu môže byť odpustneý. O danej skutočnosti účastník
notifikuje prostredníctvom formulára.

2.

Účastník berie na vedomie Informáciu o spracovaní osobných údajov účastníka ako dotknutej osoby.
Informácia je zverejnená na webovom sídle organizátora. Účastník berie predovšetkým na vedomie
oprávnený záujem organizátora osobitne spracovávať osobné údaje v rozsahu vizuálny a audiovizuálny záznam pre účely propagácie organizátora alebo projektu Wake Up..

3.

Účastníci nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné zakázané látky počas oficiálneho programu
projektu, alebo poskytovať alkoholické nápoje alebo iné zakázané látky účastníkom mladším ako 18
rokov. Za porušenie pravidla môže organizátor účastníka z projektu vylúčiť. Účastník berie na vedomie,
že v danom prípade nemá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.

4.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky účasti.

5.

Účastníci získajú za svoju účasť v projekte Wake Up Certifikát o účasti v projekte Wake Up.

6.

Tieto podmienky budú zasielané účastníkom v akceptačnom e-maily, budú zverejnené na webovom
sídle organizácie: www.futuregenerationeurope.eu v príslušnej sekcií.

7.

Kontaktná osoba za organizátora:
Kristína Kiškováčová
Project Leader
wakeup@futuregenerationeurope.eu
+421911831159

V Bratislave, dňa 15.09.2022

