
Regulamin Projektu „iTech Woman!” realizowanego  przez 
 Stowarzyszenie FabLab Gdańsk 

 

 

§ 1. Informacje ogólne 
 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestniczek 
Projektu „iTech Woman!”, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu. 

1.2. Projekt “iTech Woman!” realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Orange. 
1.3. Formami wsparcia są przede wszystkim warsztaty, szkolenia, otwarta pracownia, konsultacje 

oraz otwarte warsztaty „Open Woman Days”. 
1.4. Celem projektu jest zapobieganie społecznemu oraz technologicznemu wykluczeniu kobiet poprzez 

nieformalną edukację w zakresie nowych technologii, podnosząc przy tym ich możliwości 
zatrudnienia oraz kompetencje cyfrowe. 

1.5. Projekt “iTech Woman!” będzie trwał od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. Weźmie w nim 
udział 12 Uczestniczek wyłonionych w procesie rekrutacji. 

1.6. Uczestniczką Projektu może zostać kobieta, który po spełnieniu wymogów określonych w 
Regulaminie Projektu, przejdzie proces rekrutacji i zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w 
Projekcie. 

1.7. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie FabLab Gdańsk, NIP 5833323221, REGON 
38138927300000, KRS 0000745801, adres rejestrowy: Stowarzyszenie FabLab Gdańsk, 
ul. Stryjewskiego 21/8, 80-625 Gdańsk. 

1.8. Partnerem Strategicznym jest Fundacja Orange. 
1.9. Miejsce realizacji projektu: FabLab Gdańsk powered by Orange, ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk. 

 
§ 2 Warunki udziału w projekcie 
 

2.1. Projekt “ iTech Woman!” adresowany jest do kobiet, które w momencie aplikowania do projektu: 
a)   pozostają bezrobotne 
b)   i/lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej 
c)   są w wieku 18-40 lat. 

  Uczestniczkami projektu mogą zostać kobiety spełniające w/w kryteria. 
2.2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie https://itechwoman.pl. Formularz aktywny jest tylko w okresie rekrutacji 
podanym w ust. 4.1. Po wstępnej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń Organizator skontaktuje się 
z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone do udziału w kolejnym etapie rekrutacji. 

2.3. W Projekcie może wziąć udział 12 Uczestniczek. 
2.4. Warunkiem wzięcia udziału w Projekcie jest wypełnienie: 

a) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1), 
b) Oświadczenia Uczestniczki Projektu o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2), 
c) Oświadczenia dotyczącego obecności na zajęciach (załącznik nr 3). 

2.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.4 muszą zostać opatrzone czytelnym podpisem Uczestniczki. 
 
§ 3 Formy wsparcia w Projekcie 

3.1. W ramach Projektu realizowane są następujące formy wsparcia: 
a) warsztaty: 

 BHP (2 godziny) - prezentacja pracowni oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego 
korzystania z przestrzeni oraz maszyn i narzędzi znajdujących się w pracowni 
FabLab Gdańsk powered by Orange. 

 Podstawy obsługi komputera i bezpieczeństwa w internecie (15 godzin) – Podstawy 
obsługi komputera i bezpiecznego poruszania się po Iinternecie. Poznanie programów 
z pakietu MS Office (Word, Excel i Power Point). 

https://itechwoman.pl/


 Tworzenie stron WWW (16 godzin) – Nauka instalacji CMS Joomla oraz tworzenia stron 
www z wykorzystaniem Joomla i aplikacji Themler. 

 Modelowanie 3D z obsługą drukarki 3D (16 godzin)  - Poznanie podstaw modelowania 3D 
w programie Fusion 360. Poznanie i obsługa drukarek 3D. 

 Projektowanie 2D z obsługą plotera laserowego i CNC (20h) – Nauka obsługi programu 
Inkscape do grafiki wektorowej i obsługi plotera laserowego. Poznanie narzędzia Fusion 
360 CAM do obsługi frezarki CNC.  

 Podstawy programowania w języku Python (20 godzin) – Wprowadzenie do świata 
programowania w popularnym języku Python.  Uczestniczki poznają wszystkie niezbędne 
podstawy języka. 

 Programowanie elektroniki (16 godzin) – Poznanie platformy minikomputerowej 
do programowania elektroniki Raspberry Pi za pomocą języka Python. Nauka 
programowania modułów elektronicznych. 

 Szkolenia miękkie (20 godzin) – Szkolenia podnoszące kompetencje uczestniczek m.in.: 
 z przygotowania CV i rozmowy rekrutacyjnej,  
 zarządzania sobą w czasie i motywacji do działania, 
 radzenia sobie ze stresem,  
 komunikacji interpersonalnej i asertywności w relacjach zawodowych. 

 Prezentacja produktu (8 godzin) – Poznanie możliwości prezentowania swoich projektów. 
Nauka fotografowania i opisywania swoich projektów. 

b) Otwarta pracownia  (40 godzin) – dostęp do  pracowni, narzędzi i urządzeń dla uczestniczek 
projektu w celu realizacji ich projektów końcowych.  

c) Konsultacje (30 godzin) – Możliwość skonsultowania swoich projektów ze specjalistami, 
otrzymania wsparcia przy realizacji bardziej złożonych rzeczy wychodzących poza zakres 
szkoleń i warsztatów. 

d) Open Woman Days - otwarte spotkania, warsztaty tematyczne dla uczestniczek projektu oraz 
innych kobiet, którym nie udało się dostać do projektu. Pierwszeństwo w uczestnictwie 
w warsztatach otwartych będą miały uczestniczki projektu. Pozostałe wolne miejsca zostaną 
udostępnione do zapisów otwartych. 

3.2.   Zajęcia w Projekcie będą realizowane w okresie od 6 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. 
3.3. Koszt uczestnictwa w projekcie “iTech Woman!” pokrywany jest ze środków projektowych. 

Uczestniczka ma zagwarantowany bezpłatny udział w warsztatach, Organizator pokrywa również 
koszty materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów oraz podstawowy koszt wykonania 
prototypu przez każdą Uczestniczkę, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami, nie większy jednak niż 
400zł. 

3.4. Ze względu na panującą pandemię SARS-CoV- 2 zajęcia odbywać się będą w formie mieszanej 
(Uczestniczki zostaną podzielone na 2 grupy i będą uczestniczyć w zajęciach na zmianę stacjonarnie 
oraz on-line). W przypadku braku odpowiedniego dostępu do sprzętu komputerowego w domu 
Uczestniczki, Organizator może udostępnić w ramach oddzielnej umowy użyczenia Laptopa 
wraz z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do uczestnictwa i realizacji Projektu. 

3.5. Organizator nie zapewnia dostępu do Internetu, który to jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach 
w formie on-line. 

 
§ 4 Zasady rekrutacji 
 

4.1. Rekrutację Uczestniczek do Projektu prowadzi Stowarzyszenie FabLab Gdańsk, które wyznacza jej 
ramy czasowe. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 1 września 2020 r. do 24 września 2020 
r. poprzez formularz zgłoszeniowy, do którego odnośnik zostanie umieszczony na stronie www 
Projektu https://itechwoman.pl. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
regulaminu Projektu. 

4.2. Ogłoszenie o terminie rekrutacji do projektu umieszczone będzie na stronie www projektu 
https://itechwoman.pl, na stronie Facebook https://www.facebook.com/fablabgdansk oraz kanałach 
informacyjnych partnerów medialnych Projektu. 

4.3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
4.4. Ocena punktowa nadesłanych do projektu zgłoszeń przeprowadzana będzie na podstawie analizy 

formularza rekrutacyjnego wypełnionego przez kandydatkę. 



4.5. Weryfikacja formularzy i dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną, składającą się z 
co najmniej 2 członków Stowarzyszenia FabLab Gdańsk. 

4.6. Kandydatki o najwyższej liczbie punktów uzyskanych z formularza rekrutacyjnego, zostaną 
zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. 

4.7. Spośród osób zaproszonych na rozmowę rekrutacyjną, Komisja Rekrutacyjna wybierze 12 osób, 
które zostaną zaproszone do udziału w Projekcie. 

4.8. Prace Komisji Rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem. Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę 
Uczestniczek wybranych do Projektu oraz listę rezerwową kandydatek. W przypadku zwolnienia się 
miejsca ze względu na rezygnację Uczestniczki lub brak podpisanych dokumentów jej miejsce zajmie 
pierwsza w kolejności kandydatka z listy rezerwowej. 

4.9. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 września 2020 r., Organizator skontaktuje się z wybranymi 
12 kobietami. 

4.10. Uczestniczka Projektu musi podpisać dokumenty uczestnictwa w Projekcie (o których mowa w ust. 
2.4) w ciągu 7 dni od otrzymania mailowego lub telefonicznego  potwierdzenia udziału w projekcie. 

4.11. W przypadku niepodpisania dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 4.10, Organizator może 
uznać, że Uczestniczka Projektu zrezygnowała z jego udziału. 

 
§ 5 Obowiązki uczestniczek Projektu 
 

5.1. Uczestniczka ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w Zajęciach w ramach Projektu. 
5.2. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku 

choroby. 
5.3. Uczestniczka zobowiązana jest do realizacji projektu końcowego według własnego pomysłu. 
5.4. Pozostałe obowiązki Uczestniczki Projektu: 

 wypełnienie wszelkich dokumentów, ankiet i oświadczeń związanych z realizacją Projektu, 

 przestrzeganie Regulaminu Projektu, 

 systematyczne uczestniczenie w zajęciach (obecność na poziomie minimum 85%), 

 stosowanie się do regulaminu pracowni FabLab Gdańsk powered by Orange oraz obowiązujących 
zasad BHP. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 
 

6.1. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
6.2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Organizator. 
6.3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian terminów rekrutacji. 
6.4. Aktualna obowiązująca treść regulaminu dostępna jest na stronie www projektu 

https://itechwoman.pl/images/regulamin_itechwoman.pdf 
 
 
 
 
Załączniki: 
o Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa 
o Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestniczki Projektu o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 

osobowych 
o Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. obecności na zajęciach. 
 
  



Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa. 

 
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI PROJEKTU DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „iTech Woman!” 

 
 
Ja, niżej podpisana …………………………………………………………………(imię, nazwisko) deklaruję udział w 
Projekcie „iTech Woman!”, realizowanym przez Stowarzyszenie FabLab Gdańsk.  
 

1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie 
określone w § 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „iTech Woman!”.  

2. Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję 
postanowienia tego Regulaminu, w tym zobowiązuję się do systematycznego udziału w dostępnych 
formach wsparcia.  

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

4. Oświadczam, że zostałam poinformowana, że Projekt jest finansowany przez Fundację Orange. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….  
data, miejscowość 

…………..…………………………….……………….………..  
 czytelny podpis Uczestniczki Projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 – oświadczenie Uczestniczki o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
W związku z przystąpieniem do projektu „iTech Woman!” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  
 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie FabLab Gdańsk, mające siedzibę przy  

ul. Stryjewskiego 21/8 w Gdańsku.  

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją 

projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.  

3. Podanie danych przez uczestniczkę projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 

w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach projektu. 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu “iTech Woman!”. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w powyższych celach  jest art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO (Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda uczestnika 

projektu. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które w partnerstwie z Organizatorem uczestniczą 

w realizacji projektu – będą prowadzić wsparcie w ramach Projektu w szczególności dane  kontaktowe 

uczestniczek (imię i nazwisko, numer telefonu lub adres mailowy) będą udostępnione Partnerowi 

Strategicznemu - Fundacji Orange, która będzie prowadziła działania promocyjne projektu i która będzie 

kontaktowała się z uczestniczkami w tym zakresie. 

6. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją projektu “iTech Woman!”.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu (w tym jego ewaluacji). 

8. W każdej chwili ma Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakiej 

została udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem udziału w 

projekcie.  

9. Ma Pani prawo żądać od Stowarzyszenia dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich 

skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 

 
 
 
 

…………………………………………………………………….  
data, miejscowość 

…………..…………………………….……………….………..  
 czytelny podpis Uczestniczki Projektu 

 

 



Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. obecności na zajęciach. 

 

Oświadczenie 
 
 
 
Ja, niżej podpisana ………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) zobowiązuje się do: 
obecności na co najmniej 85% wszystkich warsztatów realizowanych w ramach projektu “iTech Woman!”.  
 
Organizator dopuszcza usprawiedliwienie 15% nieobecności Uczestniczki na poszczególnych zajęciach, z przyczyn 
spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestniczka zobowiązana jest do pisemnego 
usprawiedliwienia informującego o chorobie lub losowej sytuacji przedłożonego Organizatorowi, w terminie 7 
dni od dnia zaistnienia nieobecności pod rygorem uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną. Za ważne 
sytuacje losowe uznaje się w szczególności chorobę dziecka lub innego członka rodziny (małżonka, rodziców) 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W sytuacji niewywiązywania się z obowiązkowego 85% 
udziału w warsztatach, Organizator ma prawo obciążyć uczestniczkę kosztami udziału w projekcie do kwoty 
9600zł. 
 
Uczestniczka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej wyłącznie w przypadku gdy: 
 - rezygnacja została złożona w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Projektu i zajęć z nim 
związanych, 
- rezygnacja jest spowodowana znalezieniem zatrudnienia. W tym przypadku do rezygnacji należy załączyć 
zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, 
- rezygnacja jest spowodowana innymi przypadkami losowymi niepozwalającymi na dalszy udział w Projekcie po 
przedstawieniu przyczyny w formie pisemnej i akceptacji przez Organizatora. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….  
data, miejscowość 

…………..…………………………….……………….………..  
 czytelny podpis Uczestniczki Projektu 

 
 

 


