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Fundacja „PRO FUTURO THEOLOGIAE”

ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń

KRS 0000533493

Regulamin Projektu

„Camino – u korzeni Europy. Tradycja i nowoczesność”

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I i II szkół średnich znajdujących się na
terenie  województwa  kujawsko-pomorskiego,  a  jego  celem  jest  poznanie
kulturowego dziedzictwa Camino de Santiago prowadzącego również przez Kujawy i
Pomorze, a także promocja tego europejskiego szlaku kulturowego poza granicami
Polski. Jednocześnie jest to forma współpracy w ramach przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku oraz w projektach,  które na kanwie tego
wydarzenia powstaną.

2. Organizatorem i wykonawcą projektu jest Fundacja „PRO FUTURO THEOLOGIAE” przy
Wydziale  Teologicznym  UMK  (zwana  dalej  Organizatorem)  we  współpracy  z
organizacjami oraz instytucjami zaangażowanymi w promocję Camino de Santiago w
woj. kujawsko-pomorskim. 

3. W projekcie może wziąć udział młodzież z pierwszej lub drugiej klasy liceum, które
znajduje  się  na  terenie  województwa  kujawsko-pomorskiego.  Uczestnicy  projektu
muszą być zameldowani  (czasowo lub na stałe)  na terenie w/w województwa lub
udokumentować dłuższy pobyt (przynajmniej trzyletni). 

4. Przewidziano kilka edycji projektu, z której każda będzie trwała 9 miesięcy. Każda z
nich  będzie  polegała  na  uczestnictwie  w  spotkaniach  edukacyjnych,  warsztatach,
działaniach wolontariackich, szkoleniach językowych i z zakresu PR oraz w wyjeździe
do Santiago de Compostela w Hiszpanii,  który będzie organizowany w miesiącach
wakacyjnych. 
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5. Projekt  w  szczególności  zakłada  szkolenia  z  zakresu  języka  hiszpańskiego,  historii
Szlaku św. Jakuba jego roli religijnej, edukacyjnej oraz społeczno-kulturowej (w tym
obejmującej  promowanie  kultury  fizycznej,  rekreacji,  walki  z  uzależnieniami,
profilaktyki etc.), które odbędą się w czasie trwania projektu. 

6. Rekrutacja  chętnych  do  uczestnictwa  w  projekcie  zostanie  ogłoszona  na  stronie
www.caminopolaco.pl oraz  w mediach społecznościowych Wydziału Teologicznego
UMK. Będą uwzględnianie jedynie zgłoszenia przygotowane na podstanie formularza
zamieszczonego na w/w stronie oraz przesyłane drogą internetową na adres email:
camino@umk.pl .  Oryginały  zgłoszeń  powinny  zostać  dostarczone  osobiście  lub
pocztą  jedynie  przez  uczniów  zakwalifikowanych  do  programu  po  otrzymaniu
takowej  informacji  od  organizatorów.  Podobna  sytuacja  dotyczy  wszystkich
wymaganych pozwoleń ze strony rodziców oraz opiekunów. 

7. O  przyjęciu  do  programu  decydować  będzie  komisja  rekrutacyjna  w  składzie:
przedstawiciel  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Toruniu,  przedstawiciel  Wydziału
Teologicznego UMK oraz Fundacji „PRO FUTURO THEOLOGIAE”. Komisja w oparciu o
obiektywne  kryteria  konkursowe  (wyszczególnione  w  pkt  8  i  9  niniejszego
Regulaminu)  przygotuje  listę rankingową,  a o  wynikach poinformuje bezpośrednio
kandydatów drogą emailową. 

8. Zasadniczymi kryteriami oceny zgłoszeń będą: 

a. obiektywne wyniki  w nauce poszczególnych kandydatów z  uwzględnieniem
miejsca szkoły w  ogłaszanych rankingach szkół, 

b. uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

c. zaangażowanie społeczne, 

d. poziom znajomości języków obcych,

e. atrakcyjność koncepcji promocyjnej Camino de Santiago w regionie. Powinien
on  być  niskonakładowy  (do  10 000  PLN)  i  skierowany  do  ludzi  młodych.
Najlepsze z projektów mogą zostać zrealizowane i promowane z podaniem
nazwiska autora. 

mailto:camino@umk.pl
http://www.caminopolaco.pl/
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9. Dane dotyczące wyników w nauce powinny być potwierdzone pieczęcią Szkoły, do
której uczęszcza kandydat (złożone na stronie, gdzie są wyszczególnione oceny z jęz.
obcych  oraz  osiągniecia  naukowe)  oraz  podpisem wychowawcy  lub  dyrektora.  W
przypadku certyfikatów językowych możliwe jest dołączenie skanu potwierdzającego
kompetencje  językowe  (dyplomu,  certyfikatu  etc.).  W  szczególnych  przypadkach
Komisja może wnosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające dane wprowadzone
do formularza. 

10. W  procesie  kwalifikacji  do  projektu  komisja  rekrutacyjna  uwzględni  również
zróżnicowanie  geograficzne pod względem miejsca zamieszkania  kandydatów,  aby
szeroko  były  reprezentowane  te  powiaty  czy  miejscowości,  które  znajdują  się  na
oznakowanym Camino de Santiago w woj. kujawsko-pomorskim. 

11. O  liczbie  osób  zakwalifikowanych  do  programu  decyduje  wysokość  pozyskanych
środków  finansowych  każdego  roku,  a  także  możliwości  organizacyjne  Fundacji.
Organizator w procesie rekrutacji w każdym roku wyłoni grupę składającą się z maksymalnie z
40  osób. Przewiduje  się,  że  uczestnictwo  w  wakacyjnej  podróży  do  Hiszpanii
(inaugurującej  bądź  wieńczącej  projekt)  będzie  związane  z  niewielkim  wkładem
finansowym samego kandydata. 

12. Od postanowień Komisji nie przysługuje odwołanie.

13. Uczestnictwo  w  projekcie  połączone  jest  ze  zgodą  na  nieodpłatne  wykorzystanie
swego  wizerunku  w  formie  zdjęć,  które  mogą  być  zamieszczane  na  stronie
internetowej projektu oraz w celu kolejnych kampanii rekrutacyjnych. 

Toruń, dn. 30 kwietnia 2015 r. 


