
 

Regulamin rekrutacji na obóz Camp Rising Sun 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem rekrutacji na obóz Camp Rising Sun jest Stowarzyszenie Polskich 

Wychowanków Camp Rising Sun z siedzibą w Krakowie 30-397 przy ul. Kozienickiej 46, wpisane 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000104767 (dalej „Stowarzyszenie”). 

2. Stowarzyszenie, działając w imieniu Louis August Jonas Foundation z siedzibą w Nowym Jorku 

przy 77 Bleecker Street, Suite C2-13, Nowy Jork, NY, 10012, Stany Zjednoczone (dalej „LAJF”), 

organizuje rekrutację na stypendium LAJF na obóz Camp Rising Sun odbywającym się w stanie 

Nowy Jork w sezonie 2020 (dalej „Obóz Camp Rising Sun”) (dalej „Rekrutacja”). 

3. Celem Rekrutacji jest wyłonienie uczestników obozu Camp Rising Sun pochodzących 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§2 Uczestnicy 

Uczestnikami Rekrutacji mogą być osoby urodzone pomiędzy 24 sierpnia 2003 roku a 20 czerwca 2005 

roku (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). 

§3 Komisja 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez komisję wyłonioną przez Zarząd Stowarzyszenia (dalej 

„Komisja”). 

2. Komisja składa się z 5 do 10 osób będących członkami Stowarzyszenia. 

§4 Przebieg Rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach. 

2. Pierwszy etap Rekrutacji polega na wypełnieniu przez Uczestnika formularza w języku 

angielskim znajdującego się pod adresem 

https://camprisingsunpolska.wufoo.com/forms/camp-rising-sun-application-2020/ 

(dalej „Formularz”) oraz dołączeniu do Formularza skanów wszelkich dokumentów 

poświadczających osiągnięcia i umiejętności Uczestnika. W razie problemów z przesłaniem 

Formularza, wydrukowany Formularz wraz załącznikami należy przesłać elektronicznie w 

formie jednego pliku PDF na adres camprisingsunpolska@gmail.com. 

3. Termin nadsyłania uzupełnionych Formularzy upływa 31 grudnia 2019 roku (wtorek) 

o godzinie 23:59. 

4. Formularze niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Po otrzymaniu i zapoznaniu się z przesłanymi przez Uczestników Formularzami, Komisja 

wybierze spośród Uczestników osoby, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu 

Rekrutacji. 
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6. Wszyscy Uczestnicy Rekrutacji zostaną poinformowani o wynikach pierwszego etapu 

Rekrutacji drogą elektroniczną do dnia 22 stycznia 2020 roku. 

7. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu Rekrutacji, dostaną zaproszenie na 

spotkanie z Komisją, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2020 roku (sobota) w Krakowie (dalej 

„Uczestnicy Finału”). 

8. Stowarzyszenie nie finansuje dojazdu i uczestnictwa Uczestników Finału w drugim etapie 

Rekrutacji. 

9. Drugi etap Rekrutacji polega na rozmowie z Komisją oraz udziale Uczestników Finału 

w aktywnościach integracyjnych z pozostałymi Uczestnikami Finału.  

10. Podczas drugiego etapu Rekrutacji, Komisja będzie udzielać odpowiedzi na pytania 

Uczestników Finału dotyczące Obozu Camp Rising Sun. 

11. Szczegółowe informacje na temat przebiegu drugiego etapu Rekrutacji zostaną przesłane 

Uczestnikom Finału wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu Rekrutacji. 

12. Komisja, po zakończeniu drugiego etapu Rekrutacji, podejmuje decyzję o wyborze dwóch 

kandydatów na Obóz Camp Rising Sun spośród Uczestników Finału (dalej „Kandydat” lub 

„Kandydaci”). Decyzje Komisji są ostateczne. 

13. Przed ogłoszeniem decyzji, Komisja konsultuje swoją decyzję z LAJF. 

14. Komisja informuje Uczestników Finału o fakcie podjęcia decyzji w przedmiocie wyboru 

Kandydatów wraz z informacją o tym, czy zostali oni Kandydatami. Komisja nie podaje 

pozostałym Uczestnikom Finału nazwisk Kandydatów. 

15. Komisja wybiera dwóch Kandydatów rezerwowych, na wypadek niemożności uczestnictwa 

Kandydata w Obozie Camp Rising Sun. 

16. Wszyscy Uczestnicy Finału otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Rekrutacji. 

§5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Rekrutacji. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Rekrutacji. 

4. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach 

Rekrutacji. 

5. Stowarzyszenie oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym 

do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe uczestnika będą udostępnione LAJF w celu przeprowadzenia Rekrutacji. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem, 

korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 



§6 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.camprisingsun.pl/. 

WYTYCZNE KOMISJI ODNOŚNIE POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW OBOZU CAMP RISING SUN 
 
Członkowie Stowarzyszenia zgadzają się, że nie istnieje coś takiego jak “typowy uczestnik Camp Rising 
Sun”. Naszym celem jest jednak wybór uczniów wyróżniających się, o wszechstronnych zdolnościach 
i zainteresowaniach, którzy reprezentują zróżnicowane kulturowo i geograficznie środowiska. 
 
Na przestrzeni dziesięcioleci udziału w obozie Camp Rising Sun dostrzegliśmy, że osoby, które najlepiej 
wykorzystały doświadczenia związane z Camp Rising Sun, miały pewne cechy wspólne. Poniższe 
wytyczne zostały określone, aby pomóc stwierdzić, czy potencjalny kandydat posiada pożądane cechy 
 
1. INTELIGENCJA: Kandydaci powinni charakteryzować się ponadprzeciętnym poziomem inteligencji, 
bardzo dobrymi wynikami w nauce i umiejętnością krytycznego myślenia. 
2. CECHY CHARAKTERU: Otwartość i uczciwość w stosunku do innych, umiejętność współczucia, 
wrażliwość na drugiego człowieka; jak również szacunek dla odmienności. 
3. ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZE: Zależy nam na kandydatach, którzy wykazują się umiejętnością 
podejmowania inicjatywy w swoim otoczeniu. 
4. INDYWIDUALNOŚĆ: Kandydaci powinni mieć rozwinięte zdolności i zainteresowania. Camp Rising 
Sun, wspomaga rozwój indywidualności i oczekuje kandydatów z różnorodnymi zainteresowaniami – 
(m.in. muzyka, sztuka, matematyka, nauka, środowisko, sport, harcerstwo i wiele innych). 
Pozostałe wymagania: 
5. WIEK: Data urodzenia: pomiędzy 24 sierpnia 2003 a 20 czerwca 2005. 
6. JĘZYK: Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. 
 

Obóz Camp Rising Sun nie ma charakteru religijnego ani politycznego. 

http://www.camprisingsun.pl/

