
Załącznik do zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk
Twórczych i Galerii

Regulamin Akademii Przedsiębiorczych Kobiet - Edycja II (2022 -2023)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie cyklu szkoleń oraz finałowym
konkursie: Akademii Przedsiębiorczych Kobiet (APK) – edycja nr II (2022 – 2023). Przepisy
niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników, a przystąpienie do Programu
i Konkursu finałowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorami APK są: American Corner Radom, Ambasada USA w Warszawie,
Exchange Alumni (USA), Amerykański Departament Stanu – Biuro ds. Edukacji
i Kultury (ECA)

3. Partnerami APK są: Miasto Radom, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. K.
Pułaskiego w Radomiu, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, “Łaźnia”
RKŚTiG, Eneba Szkolenia, Centrum Aktywności Seniorów.

4. APK, zwane w dalszej części Regulaminu Programem, odbywa się w terminie
i miejscu wskazanym przez American Corner Radom, zwane w dalszej części Regulaminu

Organizatorem. Szczegółowe informacje o programie, w tym jego dacie i miejscu
zamieszczane i aktualizowane są na stronie FB American Corner Radom:
www.facebook.com/AmericanCornerRadom oraz stronie internetowej American Corner
Radom: www.amcorner-radom.com, a także na stronie internetowej „Łaźni” RKŚTiG
www.laznia-radom.pl/

5. Program ma formułę hybrydową (spotkania w trybie stacjonarnym oraz online - zależnie od
sytuacji panującej na terenie Polski oraz zarządzeń władz kraju).

6. Uczestnictwo w Programie i finałowym Konkursie jest bezpłatne.
7. Program trwa w przedziale czasowym: listopad 2022 - maj 2023 i kończy się Konkursem.
8. Ukończenie Programu i przystąpienie do finałowego Konkursu wiąże się z możliwością

otrzymania nagrody finansowej na rozwój biznesu lub rozpoczęcie biznesu. Pula nagród do
rozdysponowania pomiędzy finalistki Konkursu  wynosi 30.000 USD.
O przyznaniu i wysokości nagrody decyduje powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa (szczegóły w § 4 Regulaminu).

9. Podczas dwuetapowej rekrutacji Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru
odpowiednich kandydatów drogą selekcji. Pierwszy etap – selekcja nadesłanych zgłoszeń,
drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna. Liczba miejsc w Programie i finałowym Konkursie jest
ograniczona. Organizator może przyjąć do Programu maksymalnie 30 osób w jednej
grupie.

10. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Program zgodnie z ofertą i zapewnić
Uczestniczkom materiały szkoleniowe w postaci: m.in. dostępu do odpowiedniej bazy
danych, literatury, materiałów video.

http://www.facebook.com/AmericanCornerRadom
http://www.facebook.com/AmericanCornerRadom
http://www.amcorner-radom.com
http://www.laznia-radom.pl/
http://www.laznia-radom.pl/


11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu w planowanym terminie,
z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenia noszące cechy siły wyższej, choroba
prelegenta itp.).

12. W przypadku odwołania Programu i/lub finałowego Konkursu, Organizator zaproponuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia, inny termin jego realizacji.

13. Na każdym etapie Programu Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania
modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany trenerów i prelegentów .

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły i terminu Programu zależnie od
sytuacji w kraju i zarządzeń władz Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Oficjalny formularz zgłoszeniowy znajduje na stronach Organizatora:
www.facebook.com/AmericanCornerRadom, https://amcorner-radom.com/ oraz RKŚTiG
“Łaźnia” http://laznia-radom.pl/

§ 2 Definicje

1. Organizator – American Corner Radom (AMC), ul. Romualda Traugutta 31/33, 26-600
Radom, strona FB Organizatora: https://www.facebook.com/AmericanCornerRadom/,
strona internetowa Organizatora: www.amcorner-radom.com, Ambasada USA
w Warszawie, ul. Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa, strona Organizatora:
https://pl.usembassy.gov Exchange Alumni (USA), Amerykański Departament Stanu –
Biuro ds. Edukacji i Kultury (ECA)

2. Zgłaszający - osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa
w Programie oraz Konkursie

3. Uczestniczka – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w
Programie i Konkursie oraz została zakwalifikowana/wybrana przez Organizatora do
udziału.

4. Program APK – program szkoleniowy Akademii Przedsiębiorczych Kobiet.
5. Program on-line – szkolenie, w którym Uczestniczka bierze udział korzystając

z komputera/ tabletu, poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez
Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowców w czasie rzeczywistym,
z udziałem innych Uczestniczek szkolenia.

6. Szkolenie stacjonarne - zajęcia edukacyjne odbywające się „na żywo” w formie warsztatów
lub wykładów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych Uczestniczek.

7. Program/moduły DreamBuilder - zintegrowane szkolenie on-line składające, które składa
się z 13 modułów/lekcji.

8. Pitching - zwięzła, werbalna prezentacja pomysłu biznesowego lub rozwoju biznesu.
9. Zgłoszenie – wyrażenie chęci uczestnictwa w Programie i Konkursie finałowym poprzez

podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym (formularz google), dostępnym
na stronie www.facebook.com/AmericanCornerRadom , www.amcorner-radom.com
oraz http://laznia-radom.pl,

10. Komisja APK – członkowie Komisji Konkursowej Programu APK powołani przez
Organizatora i/lub Partnerów.

11. Ustawa - Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964
nr 16, poz. 93 ze zm.).

12. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
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§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie i Konkursie finałowym

1. Podstawą uczestnictwa w Programie i Konkursie finałowym jest wyrażenie chęci udziału
w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego (formularz Google)
dostępnego na stronach podanych przez Organizatora. Przesłanie zgłoszenia jest
równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z RODO) do celów realizacji usługi.

2. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e-mailowej
Organizatora. Zgłoszenia będą przyjmowane od 27 października 23:59 do 13 listopada
2022 r. do godz. 23:59.

3. O przystąpieniu do Programu decydują Organizatorzy w drodze selekcji (liczba miejsc jest
ograniczona). Organizatorzy powołują Komisję Selekcyjną, w skład której wchodzą:
przedstawiciele Ambasady USA w Warszawie, zespół American Corner Radom, 2 trenerów
biznesu. O decyzji zakwalifikowania zgłoszenia Uczestniczki zostaną poinformowane
mailowo.

4. Rekrutacja do Programu APK składa się z dwóch etapów:
1) przesłanie zgłoszenia poprzez formularz Google, dopuszczalne jest przesłanie jednego

zgłoszenia; w przypadku przesłania więcej niż jedno zgłoszenie Organizator bierze pod
uwagę tylko zgłoszenie wysłane jako pierwsze

2) rozmowa kwalifikacyjna, częściowo prowadzona w j. angielskim, z wybranymi
na podstawie zgłoszenia kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie:
17,18,19 i 21 listopada 2022 r. O terminie i dokładnej godzinie rozmów kwalifikacyjnych
zakwalifikowane kandydatki zostaną poinformowane drogą mailową. Zakwalifikowane
kandydatki będą zapraszane do rozmów kwalifikacyjnych w kolejności alfabetycznej.

5. Kryteria wyboru uczestników:
1) podczas pierwszego etapu (zgłoszenie) Komisja Selekcyjna ocenia: kreatywność,

oryginalność sformułowanej wypowiedzi, jasno sformułowany opis
działalności/pomysłu na biznes, szanse powodzenia biznesu na rynku, znajomość j.
angielskiego (* na podstawie pytań w języku angielskim).

2) podczas drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna częściowo w j.ang.) Komisja
Selekcyjna ocenia: sposób przekazu, umiejętności autoprezentacji, oryginalność
kandydatek, pomysł na biznes/rozwój biznesu, zaangażowanie i inne, uznaniowe
predyspozycje do udziału w Programie.

6. Program skierowany jest do dwóch grup kobiet:
1) Cohort (GRUPA) I: studentki radomskich szkół i uczelni wyższych w wieku 18 - 25 lat
2) Cohort (GRUPA) II: kobiety w wieku  >25 lat

7. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest znajomość j. angielskiego w stopniu
komunikatywnym i umożliwiającym udział w projekcie. Program będzie prowadzony
częściowo w j. angielskim.

8. Warunkiem zakwalifikowania do Programu jest posiadanie miejsca zameldowania
w Radomiu lub okolicach (do 50 km od centrum Radomia). Takie ograniczenie nie dotyczy
GRUPY I.

9. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie dostępu do komputera/tabletu
z szybkim łączem internetowym oraz zestawem słuchawkowym i mikrofonem,
umożliwiające udział w szkoleniu on-line. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić to we
własnym zakresie.

10. Warunkiem ukończenia Programu i zakwalifikowania do Konkursu finałowego/sesji
pitchingowych jest zrealizowanie w całości wszystkich 13 modułów internetowego kursu
biznesowego DreamBuilder (kurs w języku angielskim) do dnia 30 marca 2023 roku oraz
czynny udział w minimum 8 z 10 obowiązkowych spotkań prowadzonych przez trenerów.



11. Warunkiem zakwalifikowania do Programu w grupie I jest posiadanie ważnego statusu
studenta, potwierdzonego legitymacją studencką lub zaświadczeniem
z uczelni/szkoły.

12. Uczestniczki zakwalifikowane do pierwszej edycji Programu nie mogą uczestniczyć
w edycji II APK.

13. Zgłoszenie do Programu ma charakter wiążący oraz jest równoznaczne z zapoznaniem
się przez Uczestniczkę z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

§ 4  Warunki otrzymania nagrody przez Uczestniczkę Programu APK

1. Otrzymanie nagrody uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:
1) Spełnienie warunków uczestnictwa w Programie (§ 3 pkt 6-10).
2) Ukończenie Programu (§ 3 pkt 10)
3) Pozytywna ocena pomysłu na biznes/rozwój biznesu. Ocena uczestników leży po

stronie Komisji Konkursowej APK i odbywa się po końcowej sesji pitchingowej-
Konkurs finałowy..

4) Przesłanie raportu/ opisu biznesu i pomysłu na jego rozwój z uwzględnieniem jak
pomógł w tym Program APK i jak pomógłaby otrzymana nagroda oraz udział
w finałowej, konkursowej sesji pitchingowej, podczas której Uczestniczka prezentuje
swój pomysł. Biznes plan powinien być przesłany do Organizatora na wskazany
podczas Programu adres mailowy do dnia: 14 kwietnia 2023 r.

2. Wyboru nagrodzonych Uczestniczek dokonuje Komisja Konkursowa APK powołana przez
Organizatorów i/lub Partnerów. Ocena końcowa Uczestniczek to suma oceny biznes planu
przyznanej przez powołaną Komisję oraz oceny sesji pitchingowej – Konkurs finałowy,
przyznanej przez tę samą Komisję.

3. Kryteria oceny: podczas oceny biznes planów pod uwagę będą brane m.in kryteria takie jak.
przejrzystość i czytelność projektu, propozycja wartości dla klienta, zrozumiały i kompletny
zakres działań, itd. Podczas oceny sesji pitchingowych pod uwagę będą brane m.in.
klarowność i merytoryka przekazu, relacyjność, trzymanie się wytycznych czasowych
i formuły prezentacji, kreatywność, wysoka kultura osobista, inne zdolności autoprezentacji.
Uczestniczki zakwalifikowane do Konkursu finałowego zostaną zapoznane
ze szczegółowymi kryteriami na ostatnim przed pitchingami spotkaniu szkoleniowym.

4. Komisja Konkursowa APK przyzna zwyciężczyniom Konkursu nagrody pieniężne
o łącznej wartości 30.000 USD. Wypłacona kwota uzależniona jest od aktualnego kursu
dolara.

4. Komisja Konkursowa APK może przyznać maksymalnie 15 nagród pieniężnych
w grupie nr 1 oraz maksymalnie 10 nagród w grupie nr 2. Minimalna liczba przyznanych
nagród nie jest określona.

5. Uczestniczka ma prawo wglądu w swoją dokumentację punktową (kartę oceny Komisji
Konkursowej APK)

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i uznaniowa, a obrady Komisji tajne.
7. Uczestniczkom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.

§ 5 Rezygnacja z udziału w Programie

1. Uczestniczka może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja Uczestniczki
powinna być dokonana w formie elektronicznej i wysłana na adres mailowy Organizatora:
aweradom2022@gmail.com w okresie nie krótszym niż dwa dni przed planowanym
rozpoczęciem Programu.



2. W przypadku rezygnacji Uczestniczki z udziału w Programie gdy Organizator nie otrzyma
od Uczestniczki oświadczenia o rezygnacji w terminie krótszym niż dwa dni przed
planowanym cyklem szkoleniowym, Organizator ma prawo odmówić Uczestniczce udziału
w dalszych wydarzeniach organizowanych przez American Corner Radom.

3. W razie nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej
zmiany Uczestniczki szkolenia.

§ 6. Uwagi organizacyjne

1. O wszelkich istotnych dla Uczestniczek zmianach dotyczących organizacji Programu
i Konkursu finałowego Uczestniczki zostaną poinformowane drogą mailową (na adresy
e-mail wskazane w zgłoszeniu/w formularzu zgłoszeniowym).

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych, użycie wizerunku

1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek jest American Corner Radom,
ul. Romualda Traugutta 31/33, 26-600 Radom. Przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do realizacji Programu, w tym Konkursu finałowego.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zgłaszający/Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Partnerów wydarzenia określonych
w niniejszym regulaminie w celu raportowania, reklamowania, organizowania i realizacji
Programu.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów realizacji Programu,
informowania o wydarzeniu, celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi
przepisami.

4. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnikom
Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

5. Wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela
Organizator: e-mail: aweradom22@gmail.com

6. Zgłaszający/Uczestniczka, wysyłając zgłoszenie na szkolenie, dobrowolnie ii nieodpłatnie
wyraża zgodę na to, aby: jego wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź (wraz z imieniem
i nazwiskiem jeżeli Organizator uzna to za stosowne) - w całości lub w postaci dowolnych
fragmentów, materiały audiowizualne, fotografie oraz inne, zostały wykorzystane przez
Organizatora i Partnerów programu w celach promocyjnych APK, informacyjnych oraz
realizacji szkolenia. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej
odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie)
korzystania z wizerunku Zgłaszającego/Uczestnika, głosu, wypowiedzi oraz dostarczonych
informacji na wszystkich znanych polach eksploatacji,  a w szczególności:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności
na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
w sieci multimedialnej  (w tym Internet);

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
d) prawo obrotu w kraju i za granicą;



e) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
f) wykorzystanie na stronach internetowych, w social mediach;
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych,

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
wykorzystanie fragmentów Programu do celów promocyjnych;

h) umieszczenie i wykorzystanie przekazanych przez Organizatora zdjęć we własnych
materiałach promocyjnych, na stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało-
i wielkoformatowej, na okładkach ewentualnych nośników i na nich samych oraz
przekazanie tego prawa partnerom krajowym i zagranicznym, z wyłączeniem
promocji politycznej;

i) komercyjne wykorzystanie szkolenia oraz/lub jego odcinków/elementów/fragmentów
w ramach Internetu.

7. Organizatorowi oraz podmiotom, o których mowa w § 9 pkt 6 przysługuje prawo
decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Zgłaszającego/Uczestnika,
głosu, wypowiedzi oraz przekazanych przeze niego materiałów - w całości lub w postaci
dowolnych fragmentów. Równocześnie Organizatorowi szkolenia przysługuje prawo
do przeniesienia wszelkich praw wynikających z niniejszego oświadczenia na Partnerów
i współorganizatorów Program .

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu APK (ENG: AWE).
2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks

cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


