Insight Group ©
Regulamin organizacji Insight Group ©
Grupa Insight została założona z myślą o ambitnych młodych ludziach, którzy chcą coś więcej, niż tylko “przeżyć
swoje życie”. Jako piorytet postawiliśmy na praktykę, która jest hasłem przewodnim spotkania. Poprzez analizę,
doświadczenia, zabawę i wyzwania, młodzież stawia na ciągły rozwój i zdobywa najcenniejsze wartości, które
pozwolą w kreacji ich wymarzonej przyszłości.
Cele Organizacji
- Motywowanie do opuszczenia “strefy komfortu”
- Pobudzenie w członkach grupy większej pewności siebie
- Stopniowa nauka swobodnej wypowiedzi i obycia w roli prelegenta
- Planowanie zasad działania na przyszłe miesiące pracy
- Rozwijanie pasji uczestników, dzielenie się nią, swoimi spostrzeżeniami i wzajemne sprawdzanie progress’u
- Podejmowanie nowych wyzwań ,tworzenie wspólnych projektów
- Kreowanie nowych nawyków, które ułatwią życie uczestnikom, poprzez wzajemną motywację i wsparcie
- Utworzenie zaangażowania dla każdej osoby w grupie, wybór konkretnych działań, zadań.
- Nauka współpracy w grupie
- Trzymanie konsekwentności w wykonywaniu swoich założeń
- Zdobywanie wiedzy poprzez “case study” (analizowanie losów, doświadczeń prelegentów, historii
niepowtarzalnych ludzi)
- Tygodniowy przegląd najważniejszych wiadomości
- Nauka swobodnych speech’y w języku angielskim (piorytet w XXI w.)
- Wzajemna integracja,zaoferowanie pomocy od grupy,gdy zajdzie potrzeba
Nie chcemy narzucać żadnych wartości, każdy ma prawo niezgody, głosu, jednak jako motyw stawiamy, aby
rozwijać swoje upodobania, czy pasje, a u nas w grupie będzie to bardzo łatwe.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki panujące w Insight Group ©
2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej,
o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:
2.1 Regulamin – regulamin uczestnictwa w wydarzeniach.
2.2 Organizator – Grupa organizacyjna Insight Group © poziom 2.
2.3 Kandydat – młodzież w wieku 16-21 ubiegająca się o dostanie do organizacji za zgodą opiekuna prawnego w
przypadku niepełnoletności uczestnika.
2.4 Uczestnik – młodzież, która spełnia wszystkie wymogi określone w Regulaminie oraz została przyjęta do grupy
facebookowej.
2.5 Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej
opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami młodzieży lub dziecka lub orzeczenia.
2.6 Dzień roboczy – za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych.
2.7 Wydarzenie, event – spotkania grupy poziomu 1 i 2 na których omawiana jest tematyka z zakresu biznesu,
psychologii naukowej oraz samorozwoju.
3. KRYTERIA UCZESTNICTWA
3.1 Event jest skierowane do młodzieży i dorosłych w wieku od 16 do 23 lat.

3.2 W spotkaniach bierze udział młodzież – obecność opiekuna nie jest wymagana
3.3 Spotkania odbywają się w Olivia Bussines Center – O4 Coworking w każdą sobotę o godzinie 11:00.
3.4 W przypadku zmian organizacyjnych członek Insight Group © zostanie powiadomiony z odpowiednim
wyprzedzeniem.
4. FINANSOWANIE
Organizacja finansowana jest przez zewnętrznych sponsorów i partnerów.
5. REKRUTACJA
5.1 Rekrutacja prowadzona jest przez grupę organizacyjną Insight Group © w trybie ciągłym do zapełnienia miejsc.
5.2 Liczba miejsc jest ograniczona: 15 osób
5.3 Zgłoszenie chęci udziału Kandydata w Evencie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez
Opiekuna Formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie umową uczestnictwa w Evencie oraz akceptację
Regulaminu uczestnictwa w Evencie.
5.4 Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej http://insightgroup.pl/ Formularz należy wypełnić
oraz dostarczyć na najbliższym spotkaniu lub wysłać drogą elektroniczną.
5.5 O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w punkcie 3
Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Na podstawie przesłanych Formularzy
Zgłoszeniowych zostanie sporządzona lista Uczestników oraz lista rezerwowa;
5.6 W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników o zapisaniu Kandydata na
Event decydować będzie kolejność zgłoszeń począwszy od zgłoszeń złożonych w terminie najwcześniejszym.
5.7 O zakwalifikowaniu się do poziomu 2 rekrut zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie przez
otrzymanie potwierdzenia. Po upływie siedmiu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia i braku
odpowiedzi uczestnik zostanie odrzucony. Chęć rezygnacji z uczestnictwa w programie, należy kierować e-mailem
na adres projektu insightgdansk@gmail.com lub osobiście.
6. ZOBOWIĄZANIA
6.1 Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
6.2 W przypadku, gdy Event nie odbędzie się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny termin.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika.
6.3 Opiekunowie uczestników niepełnoletnich nie są zobowiązani uczestniczyć w wydarzeniach.
6.4 Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.].
7. UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU CZŁONKA
7.1 W trakcie spotkań zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestników.
7.2 W przypadku osób niepełnoletnich opiekun musi wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika
dla celów promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem Grupy. na polach eksploatacji obejmujących:
wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną
techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościach
wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora Eventu lub z jego udziałem poprzez wypełnienie i przesłanie
Formularza Zgłoszeniowego w formie on-line.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją spotkań znajdują się na stronie
http://insightgroup.pl/
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator poinformuje o zmianach w regulaminie
organizacji.
8.3 Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego Regulaminu.
8.4 Łamanie zasad regulamin będzie groziło wyrzuceniem ze społeczności Insight Group.

