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REGULAMIN V EDYCJI PROJEKTU GDY ŃSKI BIZNESMAM 

 

 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem V edycji Projektu Gdyński BiznesMam jest Gmina Miasta Gdyni 

(Wydział Polityki Gospodarczej - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości).   

2. Celem Projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy gdyńskim mamom poprzez 

wsparcie i pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. 

3. V edycja Projektu będzie realizowana w okresie od dnia 12.09.2018r. do dnia 

30.10.2018r. 

4. W ramach Projektu przewidziano 8 spotkań warsztatowych z zakresu kreowania 

siebie i własnej firmy. 

 

§ 2 
 

REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Rekrutacja do Projektu trwa od 30.08.2018r. do 10.09.2018r. 

2. W Projekcie może wziąć udział 15 niepracujących kobiet, posiadających co najmniej 

jedno dziecko w wieku do lat 6, zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni. Uczestniczka 

może przebywać na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym.  

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie przyjmowane będzie wyłącznie poprzez portal 

evenea.pl 

4. W ww. zgłoszeniu uczestniczka zobowiązana jest: 

a) podać swoje dane tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, 

b) opisać swoją aktualną sytuację zawodową, 

c) opisać jakiego typu działalność gospodarczą ma zamiar otworzyć, 

d) umotywować swój udział w projekcie. 
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5. Warunkiem udziału w Projekcie jest wypełnienie i przesłanie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego poprzez portal evenea.pl do dnia 10.09.2018r. do 

godziny 12:00. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń poprzez dobranie grupy osób 

potencjalnie najbardziej odpowiadającej tematyce Projektu. 

7. Każda uczestniczka poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

wyraża gotowość uczestniczenia we wszystkich warsztatach Projektu. 

8. Uczestniczki zakwalifikowane do Projektu otrzymają potwierdzenie drogą mailową. 

9. Wypełnienie zgłoszenia na portalu evenea.pl jest tożsame z akceptacją Regulaminu 

oraz zgłoszeniem udziału w Projekcie na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

10. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

§ 3 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU 
 

1. Uczestniczki zobowiązują się do przestrzegania harmonogramu spotkań oraz w 

przypadku przewidzianej nieobecności do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi 

przynajmniej na jeden dzień przed spotkaniem. 

2. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w warsztatach z towarzyszeniem 

maksymalnie jednego dziecka, jeżeli w okresie trwania Projektu nie ukończyło ono 

drugiego roku życia. Pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w trakcie 

spotkania ponosi Rodzic. 

3. Realizacja warsztatów (Załącznik nr 1): 

a) MAMA OTWIERA FIRMĘ /  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej/ Case 

study mam, które z powodzeniem prowadzą własne firmy (12.09.2018) 

b) STRES STOP! / Inteligencja emocjonalna w biznesie (19.09.2018) 

c) PITCH MARKETING / Prezentacja pomysłu, pierwsze wrażenie, skuteczne 

komunikaty (26.09.2018) 

d) AKCJA REKRUTACJA / Jak znaleźć i zatrudnić pierwszego pracownika 

(03.10.2018) 

e) MODEL BIZNESOWY / ‘Must have’ dobrej firmy (09.10.2018) 

f) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / Dlaczego warto chronić własne zasoby; GOOGLE 

INTERNETOWE REWOLUCJE DLA FIRM (16.10.2018) 

g) SOCIAL MEDIA / Czy warto promować w nich firmę? (24.10.2018) 

h)  DRESS CODE / Twój biznesowy styl receptą na sukces (30.10.2018) 
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§ 4 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

4. Udział w Projekcie oznacza: 

a) akceptację niniejszego Regulaminu, 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasta Gdyni 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r (RODO),  

c) udzielenie nieodpłatnej zgody na utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku, 

wprowadzanie go do obrotu za pośrednictwem materiałów promocyjnych oraz 

zamieszczanie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym np. Internet.  Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Organizatora. 

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej 

www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl. 

6. Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Projektu publikowane będą na stronie 

internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu 

cywilnego, RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


