Warunki uczestnictwa w Programie Mentorskim
realizowanego w ramach VI edycji programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach
Uczestnik – przedsiębiorca lub wspólnik spółki osobowej albo kapitałowej, który uczestniczy
w Programie Mentorskim na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, któremu zostanie
przydzielony Mentor, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie Katowic (za prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Katowic, rozumie się jako posiadanie siedziby / oddziału lub
miejsca / dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jak również –
w przypadku firm z siedzibą / zarejestrowanych poza Katowicami – posiadanie biura, pakietu
w inkubatorze, miejsca w coworkingu, sklepu, show room’u, punktu usługowego czy innej formy
fizycznego prowadzenia działalności gospodarczej w Katowicach).
Mentor – przedsiębiorca posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej,
który zobowiązał się do udzielenia wsparcia (w formie mentoringu w trakcie spotkań)
Uczestnikowi w ramach Programu Mentorskiego.
RIG – Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach, organizator Programu Młody
Przedsiębiorca w Katowicach, w ramach którego prowadzony jest Program Mentorski.
Miasto Katowice (Urząd Miasta Katowice) – współorganizator Programu Młody Przedsiębiorca
w Katowicach, w ramach którego prowadzony jest Program Mentorski.
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Uczestnik deklaruje chęć, motywację i determinację do rozwoju prowadzonej działalności
gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki.
Uczestnik musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy do Programu Mentorskiego.
RIG dokona wyboru Uczestników, na podstawie przesłanych zgłoszeń, w terminach podanych
na stronie
internetowej
www.facebook.com/przedsiebiorcy
lub
www.mlodyprzedsiebiorca.org
Uczestnik zobowiązuje się do podejścia z szacunkiem i otwartością do Mentorów.
Uczestnik zobowiązuje się do współpracy z RIG w trakcie realizacji Programu Mentorskiego.
Na wezwanie RIG, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie wypełnić ankietę ewaluacyjną
w czasie trwania Programu Mentorskiego i po jego zakończeniu.
Uczestnik zobowiązuje się do odbycia spotkań w ramach Programu Mentorskiego w pełnym
wymiarze i regularnie, tj. w 4 spotkaniach w okresie od 14.10.2019 do 24.11.2019 roku.
Każde spotkanie Uczestnika z Mentorem będzie miało wymiar 1,5 godziny. Spotkanie
z Mentorem może odbyć się osobiście (w miejscu wspólnie ustalonym z Mentorem)
lub za pomocą komunikacji elektronicznej (typu Skype lub inne narzędzia).
Uczestnik oraz Mentor będą dążyli do odbycia spotkania mentorskiego w regularnych
odstępach czasowych w okresie wskazanym w pkt. 7.
Uczestnik zobowiązuje się do przekazania oświadczenia o fakcie odbycia spotkania
z Mentorem, w terminie 3 dni od tego spotkania, na adres e-mailowy:
kwroblewski@rig.katowice.pl o treści: „Oświadczam, że w dniu (…) odbyłem spotkanie
z Mentorem, tj. (…). <imię i nazwisko Uczestnika>” wysłanego z adresu mailowego Uczestnika
podanego w formularzu rekrutacyjnym.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że RIG nie bierze odpowiedzialności za udzielone rady
przez Mentorów.
Mentor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki udzielonych rad, a jedynie działa
z należytą starannością. Uczestnik bierze udział w Programie Mentorskim na własne ryzyko
i wszelkie decyzje w zakresie spraw osobistych i zawodowych podejmuje w okresie oraz
po okresie mentoringu samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
Uczestnik nie będzie wnosił o jakikolwiek zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem
w Programie Mentorskim.

14. Udział Uczestnika w Programie Mentorskim na zasadach określonych w niniejszych
warunkach jest bezpłatny, pod warunkiem odbycia wszystkich (czterech) spotkań
z Mentorem do 24.11.2019 roku. W przypadku, gdy do tego terminu nie odbędą się cztery
spotkania z Mentorem, z winy Uczestnika, Uczestnik zostanie obciążony karą umowną
w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) netto, przez RIG, za każde nieodbyte spotkanie Uczestnika
z Mentorem. Maksymalna kara nałożona na Uczestnika nie przekroczy 4000 zł (czterech
tysięcy złotych) netto. Postanowienia tego punktu nie mają zastosowania, jeżeli wyłączna
wina niewykonania lub nienależytego wykonania leży po stronie RIG lub Mentora.
15. Uczestnik zgadza się, że w uzasadnionych przypadkach, RIG może przydzielić nowego Mentora
w trakcie trwania Programu Mentorskiego, jeśli uzna, że jest zagrożone ze strony wcześniej
przypisanego Mentora przeprowadzenie 4 spotkań mentorskich. W takiej sytuacji nowy
Mentor będzie realizował spotkania w ilości pozostałej do zakończenia cyklu mentorskiego
z danym Uczestnikiem plus jedno spotkanie przeznaczone na wzajemne poznanie się Mentora
z Uczestnikiem.
16. Uczestnik musi podpisać niniejsze warunki uczestnictwa przed rozpoczęciem Program
Mentorskiego.
17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Program Mentorski Młody Przedsiębiorca 2019
jest realizowany w ramach programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach realizowanego
przez RIG we współpracy z Urzędem Miasta Katowice (współorganizatorem) w ramach
zawartej umowy pomiędzy wskazanymi podmiotami.
18. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzaniu danych
osobowych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz Klauzulę informacyjną
dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Katowice, które zostały mu
dostarczona w formularzu rekrutacyjnym do Programu Mentorskiego.
Uczestnik oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Katowic.
Za prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowic, rozumie się jako posiadanie
siedziby / oddziału lub miejsca / dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
jak również – w przypadku firm z siedzibą / zarejestrowanych poza Katowicami – posiadanie
biura, pakietu w inkubatorze, miejsca w coworkingu, sklepu, show room’u, punktu usługowego
czy innej formy fizycznego prowadzenia działalności gospodarczej w Katowicach.
Zapoznałem się i oświadczam, że zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad Programu
Mentorskiego.

Katowice, (data) ………………………………………

…………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Uczestnika

Adres: …………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………
PESEL

…………………………………………………………………………….
Podpis Uczestnika

