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Regulamin uczestnictwa w Programie  

„Młoda Redakcja stron internetowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej” 

 

1. Program „Młoda Redakcja stron internetowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej” jest 

programem stypendialnym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie. 

2. Celem programu „Młoda Redakcja stron internetowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej” 

(„Program”) jest umożliwienie uczestnikom udziału w projektach inicjowanych i współfinansowanych 

przez Fundację, zapoznanie ich z podstawami tworzenia relacji i newsów z wydarzeń społeczno-

politycznych, przeprowadzania wywiadów politycznych oraz publikacja wybranych prac uczestników 

Programu na stronach internetowych Fundacji. 

3. Program trwa od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. 

4. Uczestnik nie otrzymuje honorarium z tytułu uczestnictwa w Programie. 

5. W czasie trwania Programu Fundacja pokrywa koszty uczestnictwa w wybranych projektach, dojazdu 

i w uzasadnionych przypadkach noclegu Uczestnika w związku z wizytacją wybranego projektu 

Fundacji.  

6. W ramach Programu Uczestnik odwiedzi do 4 projektów. 

7. Fundacja pokrywa koszty dojazdu i uczestnictwa w warsztatach oferowanych w ramach Programu. 

8. Uczestnik Programu jest zobowiązany do udziału i przygotowywania relacji z wybranych projektów 

Fundacji. Wyboru wizytowanych projektów dokonuje Uczestnik w porozumieniu z osobami 

koordynującymi Program w Fundacji.  

9. Osobami koordynującymi Program w Fundacji są Magdalena Przedmojska 

(magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl) oraz Małgorzata Gmiter (malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl).  

10. Osoby koordynujące Program ustalają każdorazowo z Uczestnikiem cel wizytacji projektu, jej długość 

i szczegółowe zadania Uczestnika w czasie trwania projektu.  

11. W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w wybranym projekcie Fundacji, zobowiązany jest 

do przedstawienia wiarygodnych i ważnych powodów, dla których jego uczestnictwo w wybranym 

projekcie nie jest możliwe.  

12. Uczestnik może zaproponować swój udział w wybranych projektach Fundacji wybranych 

z http://fwpn.org.pl/kalendarium oraz, w przypadku braku wydarzeń na stronie Fundacji, stron partnerów 

(fundacje polityczne, instytucje polsko-niemieckie, Niemiecki Instytut Historyczny, Instytut Goethego 

etc.). Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania osób koordynujących Program z odpowiednim 

wyprzedzeniem o planowanej wizytacji projektu. Wybór projektu musi zostać skonsultowany i 

zaakceptowany przez osoby koordynujące program.  

13. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Fundacji elektronicznie przygotowanego w języku polskim 

sprawozdania z odwiedzonego projektu w formie pisemnej lub plików fotograficznych, filmowych, 

dźwiękowych po upływie tygodnia od zakończenia wizytacji projektu.  

14. Uczestnik programu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w oferowanych w ramach Programu 

dwóch dwudniowych warsztatach odbywających się w grudniu 2019 r., styczniu oraz lutym 2020 r. w 

Warszawie i Berlinie, w Polsko-Niemieckich Dniach Mediów we Frankfurcie nad Odrą oraz (dotyczy 

wybranych uczestników) w miesięcznym stażu w redakcjach mediów. 
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15. W czasie aktywności związanej z uczestnictwem w Programie Uczestnik zobowiązany jest do godnego 

reprezentowania Fundacji oraz informowania opinii publicznej o Programie. Sposób informowania opinii 

publicznej należy w poszczególnych przypadkach uzgadniać z osobami koordynującymi Program 

w Fundacji.  

16. Uczestnicy Programu otrzymają do podpisania Oświadczenie Uczestnika określające terminy każdej 

edycji Programu oraz regulujące szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie. 

17. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, 

Fundacja ma prawo wykreślenia Uczestnika z Programu.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

19. Spory wynikłe w związku z uczestnictwem w Programie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Fundacji.  

 

FWPN, 10.2019 

 
 


