
Wyzwanie na Lato! - Challenge dla najlepszych! 

"Aktywuj Pracę – Wrzuć Piąty Bieg!" 

REGULAMIN CHALLENGE'U  

CEL: 

Zdobycie prawa jazdy – czyli ważnych na rynku pracy kompetencji! 

WARUNEK WSTĘPNY: 

Wyzwanie TYLKO i WYŁĄCZNIE dla osób posiadających orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie pokrewne.  

ORGANIZATOR: 

Fundacja Aktywizacja 

KOMISJA NADZORUJĄCA PRZEBIEG CHALLENGE'U: 

Pion Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja 

TERMIN: 

lipiec - wrzesień 2018 r.  

OBSZAR: 

Teren całego kraju (Rzeczpospolita Polska) 

WYZWANIA: 

 napisać krótkie uzasadnienie "Dlaczego jest Ci potrzebne prawo jazdy?" 
 podjąć wakacyjną pracę, którą dla Ciebie znajdziemy 
 ukończyć kurs i zdać z pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy  

NAGRODY: 

 pokrycie kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy 
 dodatek motywacyjny do wynagrodzenia dla najlepszych 
 warsztat profesjonalnego planowania kariery 
 wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W wyzwaniu może wziąć udział każda osoba w wieku 18 - 30 lat, nie ucząca się i pozostająca 
bez zatrudnienia, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
pokrewne, która dysponuje wolnym czasem w okresie lipiec - wrzesień 2018 r.  

Aby dołączyć do Challenge'u należy wysłać mail na adres aktywujprace@idn.org.pl w treści 
wpisując imię i nazwisko, miejscowość, z której pochodzisz oraz odpowiedź na pytanie: 
"Dlaczego jest Ci potrzebne prawo jazdy?" z użyciem słów: aktywność, dostępność, 
mobilność, praca.  



Należy ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 
Challenge’u, czyli na zakończenie maila napisać:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niezbędnych potrzeb związanych z 
rekrutacją do Challenge’u (zgodnie z art. 7 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO).  Jednocześnie 
oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych dot. mojej niepełnosprawności, a także zgadzam się na 
ich przetwarzanie zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

Najciekawsze odpowiedzi zostaną wybrane przez Komisję, która oceni je pod kątem 
oryginalności. Autorzy wybranych tekstów dołączą do kolejnej fazy Challenge'u.  
Na zgłoszenia czekamy do 08.07.2018 r. Z wybranymi osobami skontaktujemy się 
indywidualnie, najpóźniej do dnia 10.07.2018 r. 

W kolejnym etapie Challenge’u, zaproszone osoby, które przystąpią do programu „Aktywuj 
pracę” będą mogły wziąć udział w proponowanych przez Organizatora szkoleniach i wsparciu 
specjalistów.  

Liczba miejsc w Challenge'u jest ograniczona. Maksymalnie może wziąć w nim udział 10 osób.  

 

Harmonogram Challenge’u: 

I faza 

 dołączenie do wydarzenia na Facebook’u,  
 wysłanie maila pod adres aktywujprace@idn.org.pl z wymaganymi informacjami do 

dnia 08.07.2018, 
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 ogłoszenie wyników 10.07.2018 

II faza 

 zaproszenie wybranych osób do najbliższego oddziału Fundacji Aktywizacja, 
 dołączenie do programu „Aktywuj Pracę”,  
 podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 podjęcie zatrudnienia zaoferowanego przez pracownika Fundacji Aktywizacja, 
 przystąpienie do kursu prawa jazdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyzwanie na Lato! 

"Aktywuj Pracę – Włącz Piąty Bieg" 

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i chcesz być bardziej niezależny?  
Podejmij Letnie Wyzwanie i razem z nami zrób prawo jazdy! 
Zapłacimy za Twój:  

 kurs i egzamin 
 zaprosimy na warsztat profesjonalnego planowania kariery 
 zapewnimy wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym 
 najlepsi dostaną dodatkową kasę - dodatek motywacyjny! 

Możemy także: 
 zorganizować dla Ciebie inne szkolenia, 
 pomóc ci stworzyć Indywidualny Plan Rozwoju 

 

Czy odważysz się podjąć nasze Wyzwanie!? 


