
Regulamin grupy  

„Stowarzyszenie Europe4Youth” 
 

Warunki członkostwa 

I. Członkostwo w niniejszej grupie na Facebook oznacza możliwość bezpośredniego udziału 

w działaniach Stowarzyszenia Europe4Youth (adres statutowy: ul. Krowoderskich Zuchów 

12/42, 31-272 Kraków, NIP: 9452173318, KRS: 0000459723, www.europe4youth.eu),  

i nazywane jest dalej statusem sympatyka. 

II. Status sympatyka Stowarzyszenia nie wiąże się z żadnymi opłatami, ani regularnymi 

obowiązkami na rzecz Stowarzyszenia. Nie wiąże się także z nadaniem praw i 

obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

III. Grupa służy do komunikacji o wydarzeniach i projektach Stowarzyszenia Europe4Youth i 

odbywających się pod jego auspicjami. Treści innego typu nie będą akceptowane, a ich 

autorzy zostaną usunięci z grupy. 

IV. Warunkiem członkostwa w grupie jest akceptacja statutu Stowarzyszenia: 

http://www.europe4youth.eu/wp-content/uploads/2013/11/Statut-Stowarzyszenia-

Europe4Youth.pdf (zakładka „O Europe4Youth na stronie www.europe4youth.eu) oraz 

niniejszego regulaminu. 

V. Aby zostać członkiem grupy należy wysłać prywatną wiadomość na fanpage`u 

Stowarzyszenia:  facebook.com/Europe4Youth/ zawierającą informację o akceptacji 

regulaminu grupy wraz z imieniem i nazwiskiem (w przypadku różnych od tych podanych 

na FB) oraz danymi kontaktowymi: email i miastem/miejscowością zamieszkania wraz z 

województwem. Dane te są zabezpieczane hasłem i usuwane po opuszczeniu grupy. 

http://www.europe4youth.eu/
http://www.europe4youth.eu/wp-content/uploads/2013/11/Statut-Stowarzyszenia-Europe4Youth.pdf
http://www.europe4youth.eu/wp-content/uploads/2013/11/Statut-Stowarzyszenia-Europe4Youth.pdf
http://www.europe4youth.eu/
https://web.facebook.com/Europe4Youth/


VI. Dołączenie do grupy wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetworzenie 

danych osobowych przez Stowarzyszenie Europe4Youth w celu promocji wydarzeń 

realizowanych przez Stowarzyszenie oraz dołączenie adresu email do newslettera 

Stowarzyszenia.  

Uprawnienia i zasady 

VII. Status członka grupy daje możliwość uczestnictwa w: 

a. wydarzeniach, szkoleniach, spotkaniach, imprezach lokalnych Stowarzyszenia 

ogłaszanych na grupie w miesięcznym kalendarzu imprez (wieczory tematyczne, gier 

planszowych, filmowe, imprezy kulturalne i mniej kulturalne  itd.), 

b. projektach partnerskich: wymianach międzynarodowych, szkoleniach, seminariach, a 

także wolontariacie europejskim EVS, ogłaszanych każdorazowo na grupie do 

wiadomości jej członków. 

Uwaga – zgodnie z regułami Agencji Narodowej Erasmus+, nie prowadzimy otwartej 

rekrutacji na ww. projekty (wyjątkiem jest EVS), zatem grafik i plakatów tych projektów 

nie wolno udostępniać na otwartych grupach, ani publicznie ogłaszać.  

VIII. Udział w projektach partnerskich oznacza współudział w tworzeniu ich koncepcji: 

a. komunikację z koordynatorami i innymi członkami grupy,  

b. wypełnienie kwestionariuszy badania potrzeb i oczekiwań, 

c. wykonanie małego researchu lub innego typu przygotowanie, 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Proces ten nie gwarantuje udziału 

w projekcie, jako że decyzja o dofinansowaniu może być negatywna, zaś w przypadku 

większej liczby chętnych decydują motywacje oraz data potwierdzenia udziału w 

projekcie. 



Po zaakceptowaniu projektu następuje spotkanie przygotowawcze w Krakowie. 

Uczestnicy potwierdzają udział w projekcie przez zakup biletów na wyjazd oraz 

założenie kaucji 100 zł, zwracanej po zrealizowanym projekcie i wykonanych 

działaniach upowszechniających rezultaty projektu zaplanowanych na etapie tworzenia 

projektu  

IX. Biuro Stowarzyszenia przy ul. Urzędniczej 14/1 (wejście od podwórza) w Krakowie jest 

otwarte na spotkania przygotowawcze grup projektowych, dostępne są również 

wszelkie materiały merytoryczne (książki, publikacje, gry, gadżety), jak i biurowe (po 

uprzednim zgłoszeniu). Wszelka korespondencja związana z projektami i organizacją 

spotkań przygotowawczych powinna być kierowana na mail: projects@europe4youth.eu.  

X. Newsletter Stowarzyszenia będzie służył do informowania o nadchodzących projektach i 

wydarzeniach.  

Profil członków i ustanie członkostwa  

I. Do członkostwa w grupie zapraszamy przede wszystkim: 

a. osoby przebywające w Małopolsce (kwestia dojazdów na spotkania),  

b. osoby gotowe do uczestnictwa w wydarzeniach Stowarzyszenia w Krakowie, 

c. wszystkie osoby, które już brały udział w działaniach Stowarzyszenia, 

d. w wieku 17-30 (kwestia warunków uczestniczenia w projektach), 

e. zainteresowane profilem działalności Stowarzyszenia. 

II. Wypisanie z członkostwa następuje automatycznie wraz z opuszczeniem grupy na 

Facebook i może być dokonane w każdej chwili samodzielnie przez Członków.   

III. Niezastosowanie się do regulaminu grupy (np. udostępnianie treści na zewnątrz) wiąże 

się z automatycznym usunięciem z grupy. 
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