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Regulamin Projektu Mentors4Biznes
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w pierwszej edycji Projektu:
„Mentors4Biznes.
2. Projekt realizowany jest przez Fundację Forum Mentorów Aha Effect.
3. Okres realizacji Projektu trwa od 2 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
4. W ramach Projektu przewidziane są spotkania indywidualne z mentorem, szkolenia,
doradztwo oraz udział w konferencji Forum Mentorów.
5. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 20 przedsiębiorców.
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 100zł, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowania do projektu oraz koszty
ewentualnego cateringu podczas szkoleń ( 20 zł /os).
§2
Rekrutacja uczestników
1. Do udziału w Projekcie uprawnieni przedsiębiorcy z terenu Metropolitarnego1
prowadzący Firmę dłużej niż rok.2
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie Formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na
stronie internetowej www.forum-mentorow.pl
3. Rekrutacja będzie trwała od 2 XI do 10 XII 2015r
4. Kandydaci do udziału w Projekcie wysyłają na adres: biuro@forum-mentorow.pl
formularz zgłoszeniowy.
5. Organizator utworzy listę 20 osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.
6. Osoby zakwalifikowane oraz do udziału w Projekcie oraz umieszczone na liście
rezerwowej zostaną poinformowane w formie elektronicznej.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie:
a. składają deklarację uczestnictwa w Projekcie, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu, a także na
nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii.
b. W okresie 5 dni roboczych od otrzymania informacji przesyłają na adres
biuro@forum-mentorow.pl potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. Brak
wpłaty uznawany będzie za rezygnację udziału w Projekcie a kandydat zastępowany
kolejną osobą z listy rezerwowej.
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§3
Organizacja projektu
1. W ramach Programu Mentorskiego realizowane będą:
a. 1-2-godzinne indywidualne spotkania z mentorem, które będą miały miejsce
średnio raz na 4 tygodnie w okresie 4-6 miesięcy.
b. 3 szkolenia prowadzone przez mentorów.
c. 4 godziny doradztwa eksperckiego.
2. Spotkania mentorskie rozpoczną się w styczniu 2016 r.
3. Po zakończeniu Projektu w czerwcu 2016 roku odbędzie się Konferencja Forum
Mentorów, podczas której nastąpi przedstawienie wyników procesów.
4. Szczegółowe terminy działań zostaną określone w harmonogramie, który zostanie
podany do wiadomości zakwalifikowanym uczestnikom Projektu.
§4
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
- udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
- otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie, po jego zakończeniu;
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
- aktywnego uczestnictwa w działaniach objętych Projektem;
- wypełnienia dziennika spotkań z mentorem i przekazania go organizatorom na koniec
realizacji projektu.
-prezentacji efektów spotkań podczas konferencji podsumowującej projekt w czerwcu 2016
roku.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie niezależnie od przyczyny uczestnik
zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora.
4. Uczestnik Projektu obowiązany jest poinformować Organizatora Programu o każdej
zmianie danych kontaktowych.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronach: www.forum-mentorow.pl,
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania
Projektu.
3. Niniejszy regulamin udziału w Mentors4Biznes wchodzi w życie z dniem 2. XI.2015 r.
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