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Regulamin udziału w projekcie  

“Akademia Dojrzałości Chrześcijańskiej” 
 

I Podstawowe informacje 
 

§1 

 

1. Akademia Dojrzałości Chrześcijańskiej to program edukacyjny przygotowany 

dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat.  

2. Organizatorami projektu są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa z siedzibą w Legnicy oraz Stowarzyszenie “Spynacz” 

z siedzibą w Legnicy. 

3. Organizatorzy zapraszają do współpracy w realizacji projektu osoby, 

instytucje i podmioty o najwyższym autorytecie w regionie i poza nim.  

4. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Legnicy, Wrocławia i Katowic.  

5. Ideą Akademii jest: 

1) Przybliżanie dzieciom i młodzieży wartości wiary i praktyki 

chrześcijańskiej; 

2) Przygotowanie dzieci i młodzieży do bycia świadomym 

chrześcijaninem oraz świadomym obywatelem, żyjącym na co dzień w 

swoim środowisku lokalnym; 

3) Przygotowanie dzieci i młodzieży na płaszczyźnie intelektualnej, 

emocjonalnej i religijnej do świadomego przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania.  

4) Uświadomienie młodzieży czym jest i jaką wartość stanowi w życiu 

świadomego chrześcijanina Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.  

5) Pokazanie synergii pomiędzy byciem dojrzałym chrześcijaninem 

i dojrzałym obywatelem, a co za tym idzie w przyszłości dobrym 

synem, córką, uczniem, studentem, pracownikiem, sąsiadem, czy 

rodzicem.  

6) Przekazanie w trakcie zajęć kompetencji, często nazywanych 

zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi, czyli takich umiejętności 

społecznych, które decydują o zachowaniu, sposobie bycia, kulturze 

osobistej.  

7) Zdobycie umiejętności budowania pozytywnych relacji 

interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych 

lub w nowych sytuacjach. 

6. Zajęcia Akademii Dojrzałości Chrześcijańskiej odbywać się będą w okresie 

listopad 2021 - czerwiec 2022.  
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7. W każdym miesiącu będzie zorganizowany co najmniej jeden wykład 

dla wszystkich uczestników Akademii.  

8. Pozostałe zajęcia w formie warsztatów będą odbywać się w grupach 

projektowych, liczących maksymalnie 16 osób.  

9. W ramach Programu Akademii odbędą się maksymalnie 3 spotkania 

z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników Akademii.  

10. Zajęcia prowadzone będą przez zaproszonych do współpracy przy realizacji 

Akademii ekspertów oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach.   

11. Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych w Legnicy jest nieodpłatne.  

12. Uczestnictwo w zajęciach wyjazdowych we Wrocławiu i Katowicach będzie 

częściowo płatne.  

13. W czasie trwania projektu poprzez uczestnictwo w wykładach, warsztatach, 

wyjazdach i spotkaniach prowadzący zajęcia przedstawiają uczestnikom 

wartości zawarte w 7 Darach Ducha Świętego:  

1) Dar Mądrości, 

2) Dar Rozumu, 

3) Dar Rady, 

4) Dar Męstwa, 

5) Dar Umiejętności, 

6) Dar Pobożności, 

7) Dar Bojaźni Bożej. 

14. Świadectwem ukończenia Akademii Dojrzałości Chrześcijańskiej jest 

przyjęcie przez uczestników Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, czyli 

Sakramentu Bierzmowania.  

 

II Zasady rekrutacji 

 

§2 

 

1. Rejestracja kandydatów do Akademii odbywa się wyłącznie przez internet.  

2. Chcąc zgłosić dziecko do uczestnictwa w Programie, należy wypełnić 

formularz dostępny na stronie internetowej www.nspj.legnica.pl.  

3. Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez 

Organizatorów czasie.  

4. Informacja o dokładnym terminie zapisów publikowana jest na stronie 

internetowej www.nspj.legnica.pl z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem.  

5. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać 

wydłużony. 

http://www.nspj.legnica.pl/
http://www.nspj.legnica.pl/
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6. Po wstępnej rejestracji kandydata poprzez stronę internetową, organizowane 

jest spotkanie inauguracyjne, na którym kandydaci i rodzice/opiekunowie 

prawni będą zapoznani z programem Akademii i otrzymają do podpisania 

Regulamin.  

7. Po podpisaniu Regulaminu Akademii przez rodzica/opiekuna prawnego 

i kandydata, kandydat staje się uczestnikiem Akademii Dojrzałości 

Chrześcijańskiej i może brać udział w zajęciach.  

8. Udział w projekcie Akademii Dojrzałości Chrześcijańskiej jest dobrowolny.  

9. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

1) Podpisanie Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego i uczestnika;  

2) Dostarczenie aktu chrztu świętego do końca listopada 2021; 

3) Uczestnictwo w lekcjach religii;  

4) Uczestnictwo w Eucharystii w niedziele i święta nakazane.  

 

III Zasady uczestnictwa 

 

§3 

 

1. Osoba zakwalifikowana do Programu nabywa status uczestnika Akademii 

Dojrzałości Chrześcijańskiej.  

2. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy (indeks, identyfikator, materiały 

biurowe). 

3. Każdy uczestnik Akademii zobowiązany jest do posiadania indeksu 

i identyfikatora podczas każdego spotkania.  

4. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres         

e-mail: akademia.dojrzalosci@gmail.com pisemną prośbę o wydanie 

duplikatu.  

 

§4 

 

1. Rodzic/opiekun prawny winien jest zagwarantować dziecku bezpieczny 

dojazd na spotkania Akademii oraz powrót.  

2. Organizatorzy Programu nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem 

na zajęcia. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestnika w drodze do oraz 

z zajęć. 

4. Niniejszy regulamin jest jednocześnie zgodą rodzica/opiekuna prawnego 

na udział uczestnika we wszystkich wyjazdach, warsztatach, wykładach 

i spotkaniach organizowanych przez Organizatorów w ramach Akademii 

Dojrzałości Chrześcijańskiej poza Legnicą, tj. na terenie Wrocławia i Katowic. 
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5. Po podpisaniu Regulaminu uczestnik winien wziąć udział we wszystkich 

wyjazdach, warsztatach, wykładach i spotkaniach organizowanych w ramach 

Akademii Dojrzałości Chrześcijańskiej. Dopuszczalne są dwie nieobecności 

bez podawania przyczyny w czasie trwania całego projektu. (Nie dotyczy 

to sytuacji losowych, np. choroby usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim). 

6. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na spotkaniach. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do brania aktywnego udziału w projekcie. 

8. Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w 

dowolnym momencie jego trwania.  

9. O fakcie rezygnacji rodzice powinni powiadomić Organizatorów pocztą 

elektroniczną (e-mail: akademia.dojrzalosci@gmail.com)  lub telefonicznie.  

IV Organizacja spotkań 

 

§5 

 

1. Każde spotkanie będzie trwać maksymalnie 90 minut. 

2. Wykłady, warsztaty i zajęcia praktyczne będą odbywały się w różnych 

miejscach, o czym uczestnicy i rodzice będą powiadomieni z odpowiednim 

wyprzedzeniem.  

3. Wykłady będą realizowane dla wszystkich uczestników w jednym terminie.  

4. Warsztaty będą realizowane w mniejszych grupach projektowych, liczących 

maksymalnie 16 osób.  

5. Praca każdej grupy monitorowana będzie przez opiekuna Akademii.  

6. Materiały pomocnicze, tj. flamastry, papier flipchartowy zapewniają 

Organizatorzy.  

 

§6 

 

1. Każdy uczestnik Akademii jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut 

przed ich rozpoczęciem. 

2. Na każdym spotkaniu, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik  

zobowiązany jest do podpisania listy obecności dostępnej przy punkcie 

rejestracyjnym. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, 

Organizatorów i opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez uczestnika 

porządku zajęć, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z 

listy uczestników. 

4. Na zakończenie każdego spotkania uczestnik otrzymuje pieczątkę w indeksie. 
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§7 

 

1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z programem 

zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej 

Parafii (www.nspj.legnica.pl) oraz Stowarzyszenia „Spynacz” 

(www.spynacz.pl) oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji 

organizacyjnych tam zamieszczanych. 

§8 

 

1. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich 

uczestników, na zajęciach Akademii obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz wszelkich innych urządzeń elektronicznych. 

2. W czasie trwania projektu uczestnicy zobowiązani są:  

1) Zachowywać się w sposób kulturalny; 

2) Dbać o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników Akademii; 

3) Zgłaszać opiekunowi Akademii fakt nieprzestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu przez innych uczestników Akademii; 

4) Zgłaszać opiekunowi Akademii o problemach zdrowotnych; 

5) Zgłaszać opiekunowi Akademii kradzież lub inne przestępstwa popełnione 

na szkodę innych uczestników Akademii. 

6) Do bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników Akademii.  

 

 

V Postanowienia końcowe 

 

§9 

 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych 

z organizacją Akademii Dojrzałości Chrześcijańskiej w trybie art. 10 pkt 2 

Ustawy z dnia 18.07.2002 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”. 

2. Wraz z dokonaniem rejestracji do Akademii Dojrzałości Chrześcijańskiej 

zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii Dojrzałości 

Chrześcijańskiej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz akceptuje zapisy "Polityki 

prywatności". 

http://www.nspj.legnica.pl/
http://www.spynacz.pl/
https://www.gimversity.pl/strona/96/p/Polityka_prywatnosci
https://www.gimversity.pl/strona/96/p/Polityka_prywatnosci
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3. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka oraz opiekuna dziecka w spotkaniach 

Akademii Dojrzałości Chrześcijańskiej są równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, 

promocyjnym oraz na stronie internetowej Parafii i Stowarzyszenia “Spynacz” 

(fotografie i materiały filmowe z zajęć). 

4. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą za 

pośrednictwem strony internetowej. 

 

 

 


