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REGULAMIN 
IV edycji Programu Szkoleniowego   

realizowanego przy projekcie 

 „I LOVE POLAND” 

(zwany dalej „Regulaminem) 

 

 

 

§1.  

Organizator 

 

1. Organizatorem IV edycji Programu Szkoleniowego realizowanego przy 

projekcie „I LOVE POLAND” jest Yacht Company spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Niskiej 6, 81-646 Gdynia, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS 0000511029 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Organizator organizuje i przeprowadza szkolenie we własnym imieniu na 

zlecenie fundacji Polska Fundacja Narodowa z siedzibą w Warszawie przy al. 

Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000655791 (zwana dalej „PFN”).  

 

§2. 

Uczestnicy 

 

1. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba fizyczna w wieku od 18 do 30 

lat, obywatelstwa polskiego która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) jest w wieku od 18 do 30 lat, 

c) nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań podatkowych lub 

ubezpieczeniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jeżeli 

Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą, 

d) nie jest pracownikiem Organizatora, PFN lub Partnera, 

e) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, PFN lub Partnera, 

f) będzie spełniać inne wymagania określone w niniejszym Regulaminie 
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2. Uczestnikiem szkolenia nie może zostać Uczestnik krajowego zgrupowania 

szkoleniowego i/lub szkoleń praktycznych zorganizowanych w ramach  III 

edycji Programu Szkoleniowego realizowanego przy projekcie „I LOVE 

POLAND”. 

 

§3.  

Cel  

 

1. Nadrzędnym celem programu szkoleniowego jest stworzenie możliwości 

kontynuacji kariery sportowej dla wyróżniających się polskich żeglarzy 

regatowych.  

2. Pobocznym celem jest wybranie spośród uczestników programu żeglarzy, 

którzy po odpowiednim przeszkoleniu mogliby się stać częścią załogi stałej 

bądź rotacyjnej załogi regatowej jachtu I LOVE POLAND. 

 

§4. 

Kapituła 

 

1. W celu weryfikacji oraz rozpatrzenia zgłoszeń przesłanych przez kandydatów 

do szkolenia oraz oceny uczestników szkolenia, Organizator powołuje Kapitułę 

szkolenia oraz wskazuje spośród jej członków Przewodniczącego.  

2. Kapituła pełni funkcje oraz wykonuje czynności opisane w niniejszym 

Regulaminie.  

3. Skład osobowy Kapituły wynosi nie mniej niż 5 osób. 

4. W skład Kapituły mogą wejść przedstawiciele Organizatora, PFN, Partnerów 

Programu Szkoleniowego oraz uznane osoby ze środowiska żeglarskiego. 

5. PFN oraz Przewodniczący Kapituły dokonają wyboru pozostałych członków 

kapituły, po uprzednim skonsultowaniu się z Organizatorem.  

6. Kapituła powoływana jest na czas organizacji oraz trwania szkolenia.  

7. Członkowie Kapituły pełnią swoje obowiązki honorowo, bez wynagrodzenia.  

8. Organizator zapewni odpowiednie warunki, które umożliwiają prawidłowy 

przebieg prac Kapituły.  

9. Decyzje Kapituły są wiążące oraz ostateczne, nie przysługuje od nich 

odwołanie.  
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§5. 

Zgłoszenia oraz selekcja kandydatów 

 

1. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani oraz 

zaakceptowani zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:  

a)  wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie 

www.program-ilp.pl , do dnia 27.03.2022r. ,  

b) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata 

podanych w formularzu zgłoszeniowym 

c) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych 

oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów 

d) Zaakceptowanie kandydata poprzez wpisanie go na listę uczestników 

szkolenia, w oparciu o kartę oceny kandydata na szkolenie. 

3. Formularz zgłoszeniowy zawiera: 

a) Ankietę personalną, 

b) Ankietę dotyczącą doświadczenia i stażu żeglarskiego, wykształcenia, 

dyspozycyjności oraz uprawnień, 

c) List motywacyjny,  

d) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

e) Oświadczenie o niekaralności,  

f) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

4. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data przesłania 

wypełnionego zgłoszenia poprzez stronę www.program-ilp.pl . 

5. Kandydaci na szkolenie zostają ocenieni według następujących kryteriów:  

a) Posiadany staż żeglarski  

b) Posiadane uprawnienia żeglarskie 

c) Dodatkowe uprawnienia zawodowe lub kierunek kształcenia, istotne z 

perspektywy projektu “I Love Poland” 

d) Deklarowane dane dotyczące aktywności sportowej, wzrostu, wagi, itp. 

e) Deklarowana dyspozycyjność 

6. Kandydat na szkolenie dodatkowo załącza list motywacyjny do formularza 

zgłoszeniowego, który zostaje oceniony przez Organizatora w porozumieniu z 

Kapitanem i Załogą jachtu „I LOVE POLAND”  pod kątem deklarowanej 

motywacji. 

7. Po upływie terminu opisanego w ust. 2 Organizator dokonuje selekcji 

kandydatów w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny kandydata. 

 

http://www.program-ilp.pl/
http://www.program-ilp.pl/
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8. Spośród wszystkich uzyskanych zgłoszeń Organizator sporządza listę 40 

zakwalifikowanych kandydatów z największą uzyskaną liczbą punktów i 

przekazuje ją Kapitanowi jachtu „I LOVE POLAND” w celu oceny 

poszczególnych kandydatów przez członków załogi. 

9. Każdy z członków załogi ma do dyspozycji 3 pkt. do przydzielenia po jednym 

dla 3 wybranych osób. Ten etap ma za zadanie przygotować listę 25 

zakwalifikowanych kandydatów z największą liczbą uzyskanych punktów, 

rozstrzygnąć remisy i zakwalifikować do następnego etapu. W końcowej ocenie 

punkty te są pomijane. 

10. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą 

liczbę kandydatów do tego etapu, o kolejności na liście decyduje Kapitan jachtu 

„I LOVE POLAND”.  

11. Po sporządzeniu listy 25 kandydatów z największą liczbą uzyskanych punktów 

Organizator skontaktuje się z nimi poprzez połączenie telefoniczne i zaprosi na 

wideokonferencję. 

12. Wideokonferencję odbędą się z każdym kandydatem indywidualnie dnia 

03.04.2022 r. poprzez wybraną przez Organizatora platformę internetową. 

13. Podczas wideokonferencji każdemu z kandydatów zadane zostaną te same 

pytania (między innymi dotyczące planów na karierę żeglarską, docelowej 

pozycji na jachcie i inne). 

14. Każda wideokonferencja będzie trwała około 10 minut. 

15. Na podstawie udzielonych przez kandydatów odpowiedzi Organizator wraz z 

Kapitanem jachtu „I LOVE POLAND” przygotują listę najlepszych 20 

kandydatów. 

16. Lista najlepszych 20 kandydatów przekazana zostanie Kapitule, która podczas 

planowanego na 06.04.2022 r. posiedzenia realizowanego w formie 

wideokonferencji dokona ostatecznej selekcji oraz sporządzi listę 

zakwalifikowanych na zgrupowanie szkoleniowe (15 osób) oraz listę 

rezerwową (3 osoby). 

17. Po sporządzeniu listy osób zakwalifikowanych na zgrupowanie szkoleniowe, 

Organizator skontaktuje się z wyżej wymienionymi osobami poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adresy podane przy zgłoszeniu i poinformuje o 

zakwalifikowaniu się na szkolenie, nie później niż na 5 dni przed terminem 

rozpoczęcia szkolenia. Wówczas kandydat, który potwierdzi swoje 

uczestnictwo oraz spełni wszystkie warunki przewidziane w niniejszym 

Regulaminie, wówczas staje się uczestnikiem szkolenia (zwanym dalej jako 

„Uczestnik”). 

18. W przypadku rezygnacji jednego z Uczestników kolejność na liście, o której 

mowa w ust. 16 ulega przesunięciu w sposób zapewniający zastąpienie miejsca 

zwolnionego.  
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19. Przystąpienie do szkolenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zaś 

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. 

 

§6. 

Terminy szkoleń 

 

1. Krajowe zgrupowanie szkoleniowe odbędzie się od dnia 22.04.2022r. do dnia 

24.04.2022r. . 

2. Szkolenie praktyczne na jachcie „I LOVE POLAND” odbędzie się pomiędzy 09 

a 27 maja 2022 r. . 

3. Szkolenie praktyczne realizowane będzie w 3, nie krótszych niż 5 dni, 

turnusach. 

4. W każdym z turnusów udział będzie brać nie mniej niż 4, a jednocześnie nie 

więcej niż 6 Uczestników. 

5. Szczegółowy plany harmonogramów zostaną przesłane uczestnikom szkoleń 

w rozsądnym terminie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca szkoleń, przy 

czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej lub w formie mailowej. 

Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 

Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani 

jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania szkoleń bez podania 

przyczyn. Powyższe nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora 

dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek 

roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. 

 

§7. 

Wizerunek Uczestników 

 

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego 

utrwalonego wizerunku za pośrednictwem następujących form eksploatacji: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 

rozpowszechnianie w dowolnej formie,  

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub 

kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji 

sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,  
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c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f)  Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, 

plakatach i bilbordach,  

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz 

sponsorom szkolenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o 

którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż powyższe upoważnienie.  

 

§8 

Selekcja uczestników 

 

1. W trakcie trwania szkolenia praktycznego Uczestnicy będą oceniani przez 

Kapitana oraz załogę jachtu „I LOVE POLAND” (zwanymi dalej jako „Zespół 

oceniający”)..  

2. Uczestnicy będą oceniani według następujących kryteriów: 

I. Sprawność fizyczna 

II. Umiejętność pracy w załodze 

III. Umiejętności żeglarskie 

IV. Predyspozycje mentalne 

V. Rozmowa kwalifikacyjna Uczestnika z Kapitanem i członkami załogi 

jachtu „I LOVE POLAND”  

3. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności na 3 turnusach szkolenia 

praktycznego, Zespół oceniający opiniuje Uczestników. 

4. Spośród wszystkich Uczestników, Zespół oceniający sporządza listę kilku 

Uczestników z największą uzyskaną liczbą punktów uzyskaną podczas selekcji 

kandydatów oraz w trakcie trwania szkolenia i zaprasza ich do udziału w 

lokalnych regatach na akwenie Morza Bałtyckiego. 

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą 

liczbę kandydatów o kolejności na liście decyduje Organizator w porozumieniu 

z Kapitanem jachtu „I LOVE POLAND”.  

6. Organizator ponadto oświadcza, iż odbycie szkolenia na jachcie „Volvo Open 

70” przez Uczestników nie tworzy jakiegokolwiek stosunku 

zobowiązaniowego pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, PFN lub 

Partnerem szkolenia, który uprawniałby Uczestnika do udziału w projekcie „I 

Love Poland” w charakterze członka załogi.  
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§9 

Bezpieczeństwo 

 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom 

bezpieczeństwa w trakcie trwania szkolenia.  

2. Branie udziału szkoleniu jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma możliwość 

odstąpienia od udziału w szkoleniu.  

3. Uczestnik musi samodzielnie podjąć decyzję, czy jego stan zdrowia, kondycja 

lub inne uwarunkowania fizyczne lub psychiczne umożliwiają mu udział w 

szkoleniu.  

4. W związku z naturą oraz charakterem wykonywanych czynności podczas 

szkolenia Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także 

drobnych ran powierzchniowych podobnego typu.  

5. W razie, gdy Uczestnik będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, a także gdy Uczestnik będzie podejmować jakiekolwiek 

działania zagrażające życiu, zdrowiu  innych Uczestników, członków załogi, 

przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów wydarzenia – wówczas 

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia Uczestnikowi dalszego 

udziału w szkoleniu.  

§ 10.  

Odpowiedzialność Organizatora oraz Uczestników 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez 

Uczestników na skutek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem wiedzy 

i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia. 

2. Informacje przekazane przez Organizatora w trakcie szkolenia mają charakter 

edukacyjny i nie gwarantują zwiększenia przychodów Uczestnika ani nie dają 

gwarancji zatrudnienia w charakterze członka załogi w projekcie „I love 

Poland”. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i szkody innych 

uczestników szkolenia pozostających poza kontrolą Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników 

szkody rzeczowe oraz osobowe związane z ich udziałem w szkoleniu i/lub 

pobytem w hotelu podczas trwania szkolenia i/lub dojazdem na szkoleniem, 

za wyjątkiem, gdy takie szkody powstały na skutek winy umyślnej 

Organizatora. 
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników 

pozostawione w hotelu/apartamencie, w którym zakwaterowany zostanie 

Uczestnik na czas szkolenia. Wyłączone w tym zakresie jest stosowanie 

przepisów właściwych dla umowy przechowania określonej w Kodeksie 

cywilnym.  

6. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za szkody pośrednie, następcze i 

wynikowe oraz szkody związane z utraconymi korzyściami czy utratą 

wizerunku Uczestnika. Ponadto, jakakolwiek pozostała odpowiedzialność 

odszkodowawcza Organizatora wynikająca z zawartej umowy o szkolenie 

zostaje ograniczona do równowartości faktycznie i obiektywnie poniesionej 

szkody, określonej na zasadach ogólnych kodeksy cywilnego (art. 471 k.c.).  

7. Każdy Uczestnik szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez niego w mieniu Organizatora lub osób trzecich (np. 

hotelu/apartamencie, w którym zakwaterowany zostanie Uczestnik). 

8. Organizator uprawniony jest do wydalenia w trybie natychmiastowym ze 

szkolenia każdego Uczestnika, który podczas szkolenia narusza swoim 

zachowaniem obowiązujący porządek prawny lub którego zachowanie 

utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia lub zagraża innym 

Uczestnikom szkolenia lub personelowi Organizatora, zwłaszcza w przypadku 

stanu Uczestnika wskazującego na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających.  

 

§11. 

Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników zbierane są za pomocą Formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.program-ilp.pl  

2. Odpowiednie zapisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w 

szczególności dotyczące:  

a) Administratora danych osobowych; 

b) Zakresu przetwarzania danych osobowych; 

c) Celu przetwarzania danych osobowych; 

d) Okresu przetwarzania danych osobowych; 

e) Uprawnień Uczestnika, związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Zawarte zostały w „Klauzuli informacyjnej dla osób zgłaszających swój udział 

w programie I Love Poland”.   

 

 

 

http://www.program-ilp.pl/
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§12.  

Postanowienia końcowe 

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, za skutki zdarzeń pozostających 

poza kontrolą Organizatora, lub wynikających z działania siły wyższej 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, 

jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika, wynikające z niniejszego Regulaminu 

nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie. 

5. W przypadku sytuacji nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzja 

Organizatora jest wiążąca i ostateczna. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2022 r. i może być przez 

Organizatora w każdej chwili zmieniony. Zmiana Regulaminu obowiązuje w 

terminie podanym przez Organizatora nie wcześniej jednak niż w przeciągu 3 

dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej 

www.program-ilp.pl  wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. 

7. Zgłoszenia na szkolenie złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu 

podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Zmiana 

regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy o szkolenie 

ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. 

 

 

http://www.program-ilp.pl/

