
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIU ORAZ SPRAWY 
ORGANIZACYJNE 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

W ramach pierwszego dnia (6 czerwca 2022r.) planowana jest organizacja konferencji pt. Kurs na 
sukces – etap przygotowania uczestników mobilności podstawą efektywności projektów, w której 
uczestniczyć będą przedstawiciele oświaty i instytucji realizujących projekty mobilności w tym: 
nauczyciele, dyrektorzy szkół, kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi. Spotkanie to doskonała 
okazja do dyskusji nt. roli przygotowania uczestników przed wyjazdem na zagraniczną mobilność 
edukacyjną. Za każdym sukcesem w projekcie stoi szereg mniejszych działań, a jednym z kluczowych 
jest organizacja szkoleń, kursów, warsztatów lub innych form przekazywania wiedzy uczestników tak, 
aby mobilność zagraniczna mogła być w pełni przez nich wykorzystana. 

Drugiego dnia (7 czerwca 2022r.) planowana jest organizacja POWERGEDONU, podczas którego 
odbędą się regaty żeglarskie drużyn oraz sztafety kajaków i łodzi wiosłowych.  Prosimy o zabranie 
odpowiednich strojów sportowych.  

Charakter rywalizacji będzie symbolizować cykl życia projektu, który nierzadko przypomina 
rywalizację z zadaniami projektowymi. Uczestnicy będą mieli okazję podnieść swoje kompetencje 
z zakresu budowania poprawnych relacji w zespole projektowym, grupowego i kreatywnego 
rozwiązywania problemów oraz wymienić się swoimi doświadczeniami. Zadania będą realizowane 
przez czteroosobowe zespoły, które na co dzień zarządzają projektami PO WER z sektora Kształcenie 
i Szkolenia zawodowe. 

Zwycięska drużyna zostanie mistrzem regat POWERGEDON 2022.  

 



 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

Do udziału w POWERGEDON 2022 zapraszamy czteroosobowe drużyny reprezentujące instytucje 
beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z sektora Kształcenie i Szkolenia 
Zawodowe w latach 2017 – 2020 r. 

Każda instytucja może zgłosić tylko jedną drużynę. W skład każdej drużyny powinni wchodzić 
członkowie zespołu projektowego. Nie jest wymagane posiadanie patentów żeglarskich jednak załoga 
powinna posiadać doświadczenie w żeglowaniu. Do każdej drużyny będzie przydzielony profesjonalny 
sternik – czuwający nad bezpieczeństwem załogi jednak nie będzie on aktywnie uczestniczył 
w strategii regatowej o której będzie decydować załoga.  

W ramach POWERGEDON każda drużyna musi wziąć udział we wszystkich konkurencjach. Przed 
rozpoczęciem regat odbędzie się odprawa załóg podczas której uczestnicy zostaną poinformowani 
o zasadach i regulaminie rozgrywek. Punkty zdobyte na poszczególnych wyścigach zostaną 
zsumowane. Wygrywa drużyna z największą liczbą punktów.  

Maksymalna liczba drużyn – 20.  

Zgłoszenia drużyn są przyjmowane do 26 maja 2022 r. poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie http://www.frse.org.pl/powergedon/  

Warunek formalny zgłoszenia drużyny to: obecna realizacja lub zrealizowanie przynajmniej jednego 
projektu mobilności w ramach środków PO WER pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (VET). 

Po spełnieniu warunku formalnego o udziale w wydarzeniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

Weryfikacji zgłoszeń dokona powołana w FRSE Komisja. 

Najpóźniej do 30 maja 2022 r. każda drużyna otrzyma powiadomienie mailem na adres podany 
w formularzu zgłoszeniowym o zakwalifikowaniu się do udziału w POWERGEDON 2022. 

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu a także, 
zgodą na jego przestrzeganie w trakcie trwania wydarzenia oraz, że stan zdrowia członków drużyny 
pozwala na uczestnictwo w rozgrywkach sportowych. Uczestnicy są zobligowani do przestrzegania 
wszelkich poleceń Organizatorów dotyczących bezpieczeństwa i przebiegu wydarzenia. 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

TRANSPORT 

FRSE zapewnia przejazd uczestników na trasie Warszawa – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe 
Molo Smardzewice (spod Sali Kongresowej PKiN).  

Zbiórka w dniu 6 czerwca 2022r. o godzinie 10.00.   

FRSE zapewnia przejazd uczestników na trasie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Molo 
Smardzewice - Warszawa (Sala Kongresowa PKiN).  

Wyjazd z hotelu w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00   

Chęć skorzystania z transportu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym drużyny. 

ZAKWATEROWANIE 

FRSE zapewnia noclegi na czas trwania wydarzenia od 6 do 8 czerwca 2022 r. (tj. dwie doby).  

Każda drużyna zostanie zakwaterowana w dwóch pokojach dwuosobowych z łazienkami.  

WYŻYWIENIE 

FRSE zapewnia pełne wyżywienie podczas trwania POWERGEDON 2022.  

INNE 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę POWERGEDON 2022 oraz pamiątkowe gadżety. 

Rozmiar koszulek zawodników z drużyny należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym drużyny. 

Impreza będzie zabezpieczona medycznie.  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z : 

Wiktor Wiśniewski  

wwisniewski@frse.org.pl  

kom: 505-432-118 
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