Regulamin Programu Mentorskiego Explory 2021
§ 1 CEL PROGRAMU
Program Mentorski E(x)plory, prowadzony jest w ramach programu edukacyjno-naukowego
Explory realizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Celem Programu jest
wsparcie młodych naukowców i innowatorów w realizacji ich przedsięwzięć badawczych oraz
naukowych i biznesowych celów. Założeniem programu jest wyłonienie kilkunastu osób w wieku
13-20 lat i otoczenie ich opieką mentorską. Oczekiwanym efektem końcowym Programu jest
realizacja postawionych na początku celów, w szczególności takich jak rozwój projektów
naukowych oraz podniesienie kompetencji i wiedzy młodych osób w zakresie pracy metodą
badawczą, ochrony własności intelektualnej oraz prezentacji projektu naukowego.
§ 2 ORGANIZATOR PROGRAMU
Organizatorem Programu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie
przy ul. Nowy Świat 60/9, 00-357 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych ZOZ
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379454, NIP 1182059688.
§ 3 UCZESTNICY PROGRAMU
1. Program skierowany jest do młodych naukowców, którzy samodzielnie lub z zespołem
(liczącym nie więcej niż 4 osoby) realizują własne projekty badawcze i technologiczne. Wiek
uczestników to 13-20 lat. Projekty zgłaszane do programu muszą być zgodne z Regulaminem
Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Standardami Etycznymi opublikowanymi na
www.explory.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego online,
zamieszczonego na stronie www.explory.pl oraz otrzymanie pozytywnej rekomendacji od
Organizatora, Fundacji Zaawansowanych Technologii.
3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w programie.
Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoby, które zostaną
zakwalifikowane do programu będą zobowiązane przesłać wypełniony i podpisany przez
opiekuna formularz na adres
Fundacja Zaawansowanych Technologii
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Na dokument będziemy czekać do 28 października 2021 (tura 1) i 5 listopada (tura 2)
§ 4 MENTORZY
1. Mentorzy zostali wybrani przez Organizatora spośród laureatów wcześniejszych edycji
Konkursu Explory. Zadaniem mentorów, będzie udzielanie wsparcia mentorskiego
Uczestnikom, którzy w procesie rekrutacji wyrazili chęć współpracy z wybranym Mentorem.
2. W programie weźmie udział 7 mentorów, którzy wybiorą po 1 - 3osoby/zespoły do
współpracy. W sumie opieką mentorską zostanie objętych 10 -16 osób/zespołów.
3. Lista Mentorów jest dostępna na stronie internetowej www.explory.pl
4. Mentorzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności względem informacji, które zostaną
im przekazane przez uczestników Programu Mentorskiego podczas trwania Programu.
§ 5 NABÓR UCZESTNIKÓW
1. Nabór odbywać się będzie drogą internetową poprzez zamieszczony na stronie
www.explory.pl formularz zgłoszeniowy.
2. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do Programu podejmowana będzie na podstawie
weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz konsultacji z Mentorami. Ostateczna decyzja należy
tylko do Organizatora.
§ 6 PRZEBIEG PROGRAMU
1. Program zostanie zrealizowany od października 2021 do lutego 2022 zgodnie z
następującym harmonogramem:
24 września 2021- 8 października 2021– nabór wniosków online (tura 1)
15 października 2021 – ogłoszenie wyników (tura 1)
15 października 2021 – 24 października 2021 – nabór wniosków online (tura 2)
28 października 2021 – ogłoszenie wyników (tura 2)
15 października – 28 lutego 2021 – realizacja działań (w tym – spotkanie
informacyjno-integracyjne, konsultacje indywidualne, konsultacje otwarte,
webinaria, demo day, ewaluacja)
29 października 2021 – spotkanie informacyjno – integracyjne (Kickoff meeting)
18 lutego 2022 – Explory Demo dayDemo day online
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2. Zasady pracy z Mentorem: Każdy z uczestników zostanie przypisany do Mentora. Na
początku realizacji współpracy, Mentor i Mentorowany spisują cele mentoringu, których
realizacja zostanie podsumowana na zakończenie współpracy. W ramach Programu
każdy Uczestnik będzie miał możliwość odbycia 8 h konsultacji on-line z Mentorem.
Dodatkowo każdy uczestnik programu będzie mógł skorzystać z możliwości
przetrenowania prezentacji z dowolnym mentorem w czasie tzw. Dyżurów mentorskich.
3. Dodatkowe szkolenia: Wszyscy uczestnicy Programu będą mieli możliwość zdobycia
dodatkowej wiedzy poprzez udział w 3 webinariach tematycznych dotyczących
zagadnień takich jak:
• Ochrona własności intelektualnej,
• Praca nad projektem badawczym,
• Prezentacja projektu,
• Weryfikacja informacji,
• Tworzenie opisów projektów.
O dokładnych tematach i terminach webinariów uczestnicy zostaną poinformowani
drogą mailową.
4. Podsumowanie programu odbędzie się w formie spotkania online 18 lutego 2022 roku.
Wszystkie biorące w Programie zespoły będą mogły zaprezentować efekty pracy z
mentorem podczas jednodniowego wydarzenia – DEMO DAY. Najlepsza prezentacja
dostanie nagrodę – bon o wartości 1000 złotych na wykorzystanie w wybranym
sklepie.
5. Udział w programie mentorskim jest bezpłatny dla uczestników. Organizator nie jest
zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów związanych ze Spotkaniami
mentoringowymi zarówno w stosunku do Mentora jak i Uczestników i ich Zespołów.
§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem do
Programu mentorskiego 2021 jest Fundacja Zaawansowanych Technologii z siedzibą w
Warszawie, ul. Nowy Świat 60/9, 00-357 Warszawa, KRS 0000379454, NIP: 118-205-9688, REGON: 142821570.
2. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl
3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych:
• Przeprowadzenie Programu mentorskiego 2021
• Tworzenie analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora)
• Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa,
zawarte umowy lub udzielona zgoda.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii;
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach,
których mowa w art. 16 RODO;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 17 RODO;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 18 RODO;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20
RODO;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator,
chyba że zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkich informacji na temat Programu udziela Organizator, Fundacja Zaawansowanych
Technologii pod adresem email: d.braziewicz@fzt.org.pl
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