
REGULAMIN UCZESTNICTWA W 13. SESJI SELEKCYJNEJ EUROPEJSKIEGO PARLAMENTU 
MŁODZIEŻY W KRAKOWIE  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału Uczestników Projektu 13. Sesji 
Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland w Krakowie. 

2. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Europejski Parlament Młodzieży EYP 
Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, nr KRS 0000255473.  

3. Projekt jest realizowany na terenie Krakowa w dniach 1-5 września 2016 roku. 
4. Projekt zakłada udział 205 uczestników pochodzących z różnych krajów 

europejskich. 
5.    Celami Projektu są:  
 a. Integracja młodzieży z krajów europejskich,  

 b. Budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego,  

 c. Wielokulturowa debata na najważniejsze bieżące tematy europejskie,  

 d. Zwiększanie wiedzy młodzieży na temat Unii Europejskiej,  

 e. Kreowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w świadomości młodzieży,  

 f. Swobodna wymiana poglądów i doświadczeń,  

 g. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.  

6.     Powyższe cele będą realizowane poprzez:  
 a. Gry i zabawy integracyjne uczestników,  

 b. Dyskusję w komisjach,  

 c. Wypracowanie rezolucji,  

 d. Debatę podczas Zgromadzenia Ogólnego,  

 e. Stworzenie gazetki sesyjnej.  



7.     Regulamin określa:  
 a. Kryteria uczestnictwa w Projekcie,  

 b. Zasady rekrutacji na Sesje Międzynarodowe,  

 c. Prawa i obowiązki Uczestnika,  

 d. Prawa i obowiązki Organizatora Projektu.  

8. Postanowienia nierozstrzygnięte w poniższym regulaminie podlegają indywidualnym 
ustaleniom z Organizatorami, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

§2 SŁOWNIK POJĘĆ  

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

 a. Organizator – osoba przygotowująca Projekt, odpowiedzialna za przebieg 
Projektu, pozyskanie potrzebnych funduszy, kontakt z uczestnikami oraz 
odpowiadająca za poprawną realizację Sesji.  

 b. Uczestnik – osoba biorąca udział w Projekcie: 
 

b.1 Delegat – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, osoba biorąca udział w pracach w 
komisji, członek 4-osobowej delegacji szkolnej,  
b.2 Opiekun – nauczyciel-opiekun delegacji szkolnej,  

  b.3 Moderator (Chairperson) – przewodniczący komisji, odpowiedzialny za 
realizację założeń programowych Projektu przez komisję, 
b.4 Dziennikarz sesyjny (Media Team Member) – osoba tworząca gazetkę sesyjną,  
b.5 Juror (Jury Member) - osoba wchodząca w skład jury, które wybierać będzie 
uczestników do wzięcia udziału w Sesji Międzynarodowej, złożonego z 
zagranicznych przedstawicieli EYP.  

 c. Sesja – Projekt organizowany przez Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland, 
polegający na symulacji debaty parlamentarnej,  

 d. Sesja Międzynarodowa (International Session) – to Sesja organizowana przez 
międzynarodowe Biuro EYP, odbywająca się w jednym z europejskich miast, do 
udziału w której wybrani zostają uczestnicy Projektu.  



§3 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

1. Sesja jest kierowana do młodzieży europejskiej w wieku 15-26 lat.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Sesji jest:  
 a)   Wysłanie w podanym przez Organizatorów terminie wypełnionego formularza 

aplikacyjnego,  

 b)  Uiszczenie w podanym terminie opłaty za uczestnictwo,  

 c)  W przypadku osób niepełnoletnich, uzyskanie zgody rodzica lub prawnego opiekuna 
na uczestnictwo w Sesji.  

§4 ZASADY WYBORU NA SESJE MIĘDZYNARODOWE EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT  

 1. Polscy delegaci biorący udział w 13. Sesji Selekcyjnej EYP Poland mają szansę 
wyboru na Międzynarodowe Sesje do Laax (Szwajcaria, październik 2016) oraz do 
Trondheim (Norwegia, kwiecień 2017).  

 2. Każda z delegacji wybranych do udziału w Sesji Międzynarodowej jest 
zobowiązana do wysłania nauczyciela - opiekuna delegacji. W przypadku Sesji 
Międzynarodowych Organizator pokrywa koszty uczestnictwa jednego opiekuna. 
W przypadku Forów Międzynarodowych, uczestnicy są zobowiązani pokryć te 
koszty we własnym zakresie.  

 3. Wyboru delegacji szkolnych oraz osób indywidualnych, które pojadą na Sesje 
Międzynarodowe, dokonuje 5-osobowe, niezależne, międzynarodowe jury 
zaproszone przez Organizatora.  

 4. Prawo wglądu w decyzje jury przed ich oficjalnym ogłoszeniem przysługuje 
jedynie członkom Zarządu EYP Poland. Nie mogą oni jednak ingerować w kształt 
ostatecznych decyzji.  

 5. Decyzje o wyborze na Sesje Międzynarodowe EYP są ostateczne i nie podlegają 
odwołaniu.  

 6. Kryteria selekcji delegatów to: zaangażowanie w aktywności w ramach Projektu, 
poziom przygotowywania merytorycznego, umiejętność pracy i dyskusji w grupie. 

  



§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SESJI  

1. Każdy uczestnik ma prawo do:  
 a. Uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla uczestników zajęciach,  

 b. Otrzymania materiałów wymaganych do uczestnictwa w Sesji,  

 c. Otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Sesji,  

 d. Wyżywienia, noclegu i transportu w okresie trwania Sesji,  

 e. Otrzymania pisemnej opinii na temat swojego uczestnictwa w Sesji po uprzedniej 
pisemnej prośbie od Moderatora swojej komisji.  

2. Każdy uczestnik Sesji jest zobowiązany do:  
 a. Uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Sesji w podanym przez Organizatorów 

terminie,  

 b. Przyjazdu na Sesję w wyznaczonym przez Organizatorów terminie,  

 c. Nieopuszczania Sesji przed wyznaczonym przez Organizatorów terminem,  

 d. Aktywnego uczestnictwa w przewidzianych dla uczestników zajęciach,  

 e. Punktualnego stawiennictwa na przewidzianych dla uczestników zajęciach,  

 f. Bezwzględnego przestrzegania regulaminu Sesji i poleceń Organizatorów, pod 
groźbą wydalenia z Sesji,  

 g. Bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa polskiego,  

 h. Poinformowania Organizatorów o nieuczestniczeniu w projekcie z co najmniej 
miesięcznym wyprzedzeniem (po tym terminie zaliczka nie będzie zwrócona),  

 i. Stosowania się do bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i innych substancji 
odurzających. 



3.  Opiekę nad Uczestnikami Sesji- delegacjami szkolnymi sprawują ich Opiekunowie, 
których obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez 
Uczestników Regulaminu wydarzenia oraz przepisów prawa polskiego.  

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

1. Organizator wydarzenia ma prawo:  
 a. W razie naruszenia przez uczestnika regulaminu Sesji lub przepisów prawa 

polskiego udzielić uczestnikowi Sesji upomnienia,  

 b. Wydalić uczestnika Sesji na jego własny koszt, w razie rażącego lub powtórnego 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu Sesji lub przepisów prawa 
polskiego,  

 c. Otrzymania certyfikatu potwierdzającego organizowanie Projektu,  

 d. Wyżywienia i noclegu w czasie trwania Sesji,  

 e. Egzekucji przestrzegania regulaminu przez uczestników Sesji.  

2. Organizator Projektu jest zobowiązany do: 

   a.  Zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających realizację programu Sesji,  
 b. Zapewnienia uczestnikom Sesji noclegów, wyżywienia i transportu w czasie 

trwania Sesji,  

 c. Zapewnienia uczestnikom Sesji bezpieczeństwa,  

 d. Poinformowania uczestników Sesji o:  
 i. Terminach opłaty za uczestnictwo,  

 ii. Terminach przybycia na Sesję i jej opuszczenia,  

 iii. Zasadach obowiązujących podczas trwania Sesji,  

 iv. Ich prawach i obowiązkach,  

 e. Respektowania praw uczestników Sesji,  



 f. Stworzenia raportu podsumowującego Sesję.  

§7 ZASADY ODPŁATNOŚCI  

1. Zajęcia realizowane w ramach Projektu są finansowane ze środków pozyskanych 
przez Organizatorów w ramach sponsoringu oraz opłat za uczestnictwo.  

2. Wkład własny uczestnika jest określany przez Organizatora i wysłanie przez 
uczestnika formularza aplikacyjnego jest równoznaczne z gotowością do uiszczenia 
opłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie.  

3. Wkład własny uczestników pokrywa częściowo koszty związane z organizacją Sesji, a 
w szczególności:  

 a. Wyżywienie,  
 b. Nocleg, 
 c. Transport.  
4. Nieuiszczenie terminowo przez uczestnika opłaty za uczestnictwo jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału w projekcie.  
5. W razie rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym niż dwa tygodnie do daty 

rozpoczęcia Projektu, Organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia całości 
wpłaty.  

6. Organizator nie ponosi żadnych korzyści majątkowych związanych z odpłatnością 
Sesji.  

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zakończenia naboru uczestników Projektu.  
2. Za reprezentantów Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland uważa się:  
 a. Członków Zarządu,  
 b. Członków Komisji Rewizyjnej.  
3. Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland zastrzega sobie prawo do nanoszenia 

zmian w niniejszym regulaminie, o których uczestnicy zostaną niezwłocznie 
poinformowani przed rozpoczęciem Sesji w formie pisemnej, a w jej trakcie ustnie.  

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane niniejszym regulaminem, sprawuje Zarząd Europejskiego Parlamentu 
Młodzieży EYP Poland.  

5. Ewentualne spory powstałe na tle postanowień niniejszego Regulaminu strony 
zobowiązują się załatwiać polubownie, a w razie wyczerpania takiej możliwości, na 
drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym jest sąd właściwy terenowo dla 
siedziby Organizatora. 


