
 

Porozumienie dotyczące uczestnictwa w letnich praktykach w Wiosce Bullerbyn 2020  
oraz cyklu szkoleń “Wspieranie przez relacje” 

 organizowanych przez Fundację Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. 

zawarte w Warszawie, dnia ................. r.  pomiędzy: 

Fundacją Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych z siedzibą w Wilczej Górze, przy ul. Nieziemskiej 1, wpisaną do rejestru 
Fundacji przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000292425, numer NIP: 1231134020, REGON 141221128, zwaną w Porozumieniu „Fundacją” reprezentowaną przez Pana Błażeja 
Puziaka działającego na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zarządu Fundacji nr 03/10/14  z dnia 20.10.2014 

a 
................................................................................................................................ 
legitymującym/ą się dowodem osobistym nr .............................., PESEL ......................................, 
zamieszkałym/ą  ............................................................................................................., 
zwanym/ą w Porozumieniu „Uczestnikiem” 
o następującej treści:  

§1 
Zobowiązania Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w letnich praktykach w Wiosce Bullerbyn 2020 oraz cyklu szkoleń „Wspieranie 
przez relacje” zwanych dalej Programem. Współpraca obejmuje okres od dnia podpisania niniejszego porozumienia do dnia 20 
grudnia 2020, a Uczestnik zobowiązuje się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowym obejmującym: 
a) cyklu warsztatów w okresie od 14 marca do 25 kwietnia 2020 zgodnie z programem praktyk opublikowanym na stronie 

internetowej Programu, 
b) nieodpłatne praktyki podczas dwóch projektów jednodniowych (majówki adaptacyjne) w miesiącach maj - czerwiec 2020, 
c) 2 tygodnie nieodpłatnych praktyk oraz 1 tydzień praktyk za wynagrodzeniem (500 zł brutto za tydzień) w funkcji asystenta 

wychowawcy podczas letniej Wioski Bullerbyn 2020 
d) udział w warsztatach w sesji jesiennej w dniach 10.09, 18.10, 22.11, 20.12.2020, 
e) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  

2. Dodatkowo Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów (zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie 
do celów sanitarno - epidemiologicznych) niezbędnych do pełnienia funkcji asystenta wychowawcy, podczas zorganizowanego 
wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach praktyk, o którym mowa w §1 ust. pkt.1 niniejszego Porozumienia. 

§2 
Zobowiązania Fundacji 

1. W ramach współpracy Fundacja zapewnia Uczestnikowi: 
a) cykl szkoleń realizowanych zgodnie z §1 pkt.1, dotyczących następujących obszarów: 
• praca z dzieckiem z uwzględnieniem jego podmiotowości, 
• budowanie kontaktu z dzieckiem, 
• proces grupowy, 
• wspieranie dziecka i rodziców w procesie adaptacji do nowego miejsca, 
• prowadzenie grupy w teamie, 
• planowanie pracy z grupą, budowanie struktury i narzędzia, 
• edukacja wolna i demokratyczna, 
b) superwizję podczas działania Wioska Bullerbyn, 
c) możliwość odbycia stażu, praktyk studenckich lub zawodowych w ramach działań Fundacji na odrębnie określonych 



warunkach. 
d) wynagrodzenie za 1 tydzień praktyk w wysokości 500 zł brutto, po zaliczeniu 2 tygodni praktyk bezpłatnych.. 

2. Uczestnicy, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki wymienione w poniższych punktach, otrzymują Certyfikat Wychowawcy 
Bullerbyn: 
a) obecność na wszystkich warsztatach, szkoleniach i spotkaniach zgodnie z zobowiązaniem zawartym w §1.pkt. 1 oraz z 

uwzględnieniem §3 pkt.1, 
b) zaliczenie praktyk polegających na pełnieniu funkcji asystenta wychowawcy, o której mowa w  par. 1 pkt. 1c oraz podczas 

dwóch projektów jednodniowych (majówki adaptacyjne), 
c) pozytywna rekomendacja opiekuna praktyk, 
d) posługiwanie się w praktyce zdobytymi umiejętnościami oraz gotowość do rozwijania tych umiejętności. 

3. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i obszarów tematycznych szkoleń. 

§3 
 Rezygnacja z udziału w Programie 

1. Za rezygnację z uczestnictwa w Programie rozumiana jest nieobecność Uczestnika na więcej niż 10% części szkoleniowej lub 
niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z §1 pkt.1 niniejszego Porozumienia, bądź pisemna rezygnacja Uczestnika z 
udziału w Programie.   

2. Rezygnacja Uczestnika z dalszego udziału w Programie będzie się wiązać z koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez 
Fundację w wysokości 2400 zł. 
a) Zdarzenia losowe mające wpływ na nieobecność będą rozpatrywane indywidualnie. 

3. Fundacja może zrezygnować z udziału Uczestnika w Programie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Uczestnik nie zostanie 
obciążony kosztami. 

§4. 
Ochrona danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych z siedzibą w Wilczej Górze, ul. 
Nieziemska 1, moich danych osobowych na potrzeby organizacji projektu „Wioska Bullerbyn" w celu uczestnictwa w działaniu 
„Letnie praktyki w Wiosce Bullerbyn 2020".  

2. Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostałem 
poinformowany przez Fundację Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych o tym, że: 
a) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rekrutacji do 

działania „Letnie praktyki w Wiosce Bullerbyn 2020”, 
b) administratorem moich danych osobowych jest Fundację Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, 
c) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem: 

iod@bullerbyn.pl lub w formie pisemnej pod adresem: Aleja Wyzwolenia 7, 00-572 Warszawa, 
d) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, 
e) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  
f) podane dane nie będą przekazywane do innych podmiotów ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie 

będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

§5. 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze porozumienie zostało zawarte z ważnością do 20 grudnia 2020 r. W przypadku gdy wystąpią uzasadnione przyczyny 
termin ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu, z zachowaniem formy pisemnej.  

2. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

_______________________       ________________________ 
     Fundacja Bullerbyn        Uczestnik


