
 

Załącznik  
do Uchwały Nr 7/2023 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 13 stycznia 2023 roku 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie społecznym pn. „Podebatujmy” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie społecznym 

pn. ”Podebatujmy”, zwanym dalej „Projektem”. 

2. Organizatorem Projektu jest Powiat Ciechanowski - Starostwo Powiatowe  

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów zwane dalej „Organizatorem” 

3. Projekt odbywać się będzie w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. 

 

§ 2. Cel Projektu 

 Celem projektu jest: 

1) zwiększenie świadomości młodzieży powiatu ciechanowskiego dotyczącej 

postrzegania własnej osoby. 

2) podwyższenie kompetencji społecznych uczniów szkół ponadpodstawowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu ciechanowskiego. 

 

§ 3. Warunki Uczestnictwa 

1. Uczestnictwo w projekcie jest w pełni dobrowolne i bezpłatne. 

2. Uczestnikiem może być uczeń szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie 

powiatu ciechanowskiego. 

3. Uczestnictwo w Projekcie wymaga uprzedniego wypełnienia zgłoszenia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Zgłoszenia dokonuje szkoła ponadpodstawowa zlokalizowana na terenie powiatu 

ciechanowskiego w terminie do 31 stycznia 2023 rok. 

5. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów lub dostarczyć drogą 

elektroniczną na adres mailowy adrian.brzozowski@ciechanow.powiat.pl. 

6. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą uwzględniane. 

7. Warunkiem udziału w Projekcie jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści 

niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zgłoszenia w terminie wskazanym w ust. 4. 



 

 

§ 4. Zasady Projektu 

1. Realizacja Projektu odbywać się będzie w dwóch etapach: 

a) I etap – zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej - w terminie od 6 lutego 

do 14 kwietnia 2023 roku; 

b) II etap – debata publiczna – w terminie od 17 kwietnia do 28 kwietnia 2023 

roku. 

2. Uczestnicy zajęć warsztatowych otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa. 

 

§ 5. Etap pierwszy 

1. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez przedstawiciela Organizatora. 

2. Placówki, które dokonały zgłoszenia uczestników zobowiązują się do zapewnienia 

miejsca do realizacji zajęć warsztatowych wyposażonego w rzutnik. 

3. Przedstawiciel Organizatora przeprowadzi co najmniej dwa zajęcia warsztatowe 

wymienione z poniższych: 

1) „Przemówienia publiczne”, 

2) „Autoprezentacja”, 

3) „Debata – sztuka argumentacji”, 

4) „Sposoby radzenia sobie ze stresem”, 

5) „Skuteczna komunikacja interpersonalna”. 

4. Czas trwania pojedynczych zajęć warsztatowych 2 x 45 minut. 

5. Placówka dokonująca zgłoszenia wybiera minimum jeden z wymienionych w ust.  

3 tematów warsztatów. 

6. Warsztaty o tematyce „Debata – sztuka argumentacji”, będą przeprowadzone  

w każdej placówce, która dokonała zgłoszenia uczestników. 

7. Maksymalna liczba osób uczestniczących w pojedynczych zajęciach warsztatowych 

nie może przekraczać liczebności jednej klasy. 

8. Termin realizacji zajęć warsztatowych będzie ustalany indywidualnie z placówkami, 

które dokonają zgłoszenia uczestników Projektu. 

9. Po zakończeniu zajęć warsztatowych zgłaszający przekazuje Organizatorowi listę 

obecności uczestników, celem wydania imiennych certyfikatów. 

10. Podczas zajęć warsztatowych mogą być wykonywane fotografie w celach promocji 

Projektu.  



 

§ 6. Etap drugi 

1. Uczestnicy ze swojego grona wybiorą przedstawicieli, którzy będą prezentować 

własne argumenty podczas publicznej debaty. 

2. Debata odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,  

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

3. Termin debaty zostanie podany do wiadomości uczestnikom z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Koszty dojazdu związane z udziałem w debacie ponosi placówka zgłaszająca 

uczestników do udziału w Projekcie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu debaty. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Projektu i jest 

dostępny w siedzibie Starostostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz na stronie 

internetowej www.ciechanow.powiat.pl. 

2. Wszelkich informacji dotyczących Projektu udzielają pracownicy Wydziału 

Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pok. 415 lub 414,  

tel. 729 055 940 lub 729 055 941. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie opisy Projektu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz 

promocyjnych mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada 

jedynie niniejszy regulamin w całej swojej treści. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie społecznym „Podebatujmy” 

 

 

Karta zgłoszeniowa do akcji społecznej pn. „Podebatujmy” 

 

Nazwa placówki   
 
 
 
 
 
 

Klasa 
 
 
Liczba uczniów 

 
 
 
 
 
 

 

Niniejszym zgłaszam chęć udziału uczniów w projekcie społecznym  pn. „Podebatujmy” 

realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

 

Wybieram następujące tematy warsztatów1: 

„Przemówienia publiczne” „Autoprezentacja” 

„Sposoby radzenia sobie ze stresem” „Skuteczna komunikacja interpersonalna” 

 

 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z Regulaminem Projektu. 

      

 

…………………………..                         …………………………… 

      miejscowość, data              podpis Dyrektora placówki 

 

 

 
1 Właściwe należy podkreślić. Należy zaznaczyć co najmniej jedną tematykę. 


