
Warszawa, 14.10.2022 r.

Uchwała nr 12/2022
Zarządu Fundacji Kawiarni Najchętniej

w sprawie rozpoczęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego

Zarząd Fundacji Kawiarni Najchętniej postanawia zainicjować projekt edukacyjny “Najchętniej
#CieKAWość”; realizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w sferze “nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”, przewidzianej w Ustawie z dn. 24.04.2003
roku o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

W ramach projektu zostaną uruchomione dwie ścieżki:

- “#CieKAWość pisania dla Maturzystek i Maturzystów” - której celem będzie zaoferowanie
Osobom przystępującym do egzaminu maturalnego cyklicznych spotkań dydaktycznych,
skupionych na rozwijaniunumiejętności planowania i tworzenia dłuższych tekstów oraz
wypowiedzi dyskursywnych;

- “#CieKAWość w sporcie” - której celem będzie zaproponowanie praktycznych warsztatów
wykorzystujących wiedzę humanistyczną adeptkom i adeptom zawodowego sportu (czyli
osobom mającym tworzyć jeden z najbardziej opiniotwórczych segmentów współczesnej
kultury masowej; a także ludziom, którzy zamierzają rozpocząć karierę w niezwykle
wymagającym środowisku pracy).

Koordynatorem projektu i prowadzącym spotkania i warsztaty będzie Jan Podniesiński.

W toku rozwoju przedsięwzięcia do grona prowadzących mogą zostać zaproszone kolejne osoby

Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest Regulamin uczestnictwa w zajęciach “#CieKAWość
pisania dla Maturzystek i Maturzystów”,
-

Działalność odpłatna pożytku publicznego została zainicjowana przez Fundację Kawiarni Najchętniej
na mocy Uchwały Zarządu nr 11/2022 z dn.14.08.2022 r.

Prezes Zarządu
Fundacji Kawiarni Najchętniej

KRS: 0000947347
NIP: 1133049371

www.kawiarnianajchetniej.pl
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Warszawa, 14.10.2022 r.

Regulamin
uczestnictwa w zajęciach

“#CieKAWość pisania dla Maturzystek i Maturzystów”,

§ 1
Definicje terminów:

Moduł - cykl pięciu następujących po sobie spotkań dydaktycznych, o ustalonej strukturze
i spójnej zawartości merytorycznej;

Grupa zajęciowa - grono od 2 do 6 osób uczestniczących wspólnie w spotkaniach
przypisanych do danego modułu;

Uczestnik lub Uczestniczka - osoba biorąca udział w jednym lub więcej modułów zajęć
(beneficjent lub beneficjentka akcji pożytku publicznego).

Opiekunka prawna lub Opiekun prawny - osoba wyrażająca na mocy prawa zgodę na
udział w zajęciach niepełnoletniego Uczestnika lub niepełnoletniej Uczestniczki; także - w
uzasadnionych sytuacjach - osoba kontaktowa dla Prowadzącej lub Prowadzącego;

Prowadzący lub Prowadząca - osoba układająca program danego modułu, prowadząca
spotkania dydaktyczne oraz czytająca prace Uczestników i Uczestniczek.

§ 2
Postanowienia wstępne:

1) Organizatorem akcji jest Fundacja Kawiarni Najchętniej z siedzibą w Warszawie,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000947347.

2) Akcja “#CieKAWość pisania…” prowadzona jest z intencją zaoferowania dostępnej
i jakościowej edukacji w obszarze kultury i sztuki. Możliwość podjęcia tego działania
przewiduje punkt 1, podpunkt g), paragrafu 7 Statutu Fundacji.

3) Akcja prowadzona jest w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2



4) Akcja ma charakter cykliczny - jest prowadzona w rytmie osobnych, inicjowanych
kolejno modułów.

§ 2
Zasady szczegółowe:

Zapisy na zajęcia:

1) Zapisu na zajęcia można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na
internetowej stronie Fundacji, pod adresem:
https://kawiarnianajchetniej.pl/ciekawosc-pisania-zapisy/

2) Potwierdzeniem zapisu do wybranej grupy zajęciowej jest list zwrotny od
Prowadzącej lub Prowadzącego, przesłany na podane w formularzu adresy e-mail;

Wyrażenie zgody Opiekuna prawnego lub Opiekunki prawnej

3) Jeśli Uczestnik lub Uczestniczka. w chwili przystąpienia do zajęć, jest osobą
niepełnoletnią, niezbędne jest udzielenie pisemnej zgody przez osobę sprawującą
nad nim / nią opiekę prawną;

4) Wzór dokumentu potwierdzającego zgodę na udział w zajęciach przesyła
Prowadzący lub Prowadząca, w e-mailu zwrotnym po otrzymaniu formularza zapisu.

Koszt zajęć oraz sposób płatności:

5) Koszt uczestnictwa w zajęciach dla jednej osoby jest precyzyjnie określany przed
startem każdego modułu;

6) Jeśli z jakichkolwiek przyczyn koszt uczestnictwa jest zbyt wysoki dla
zainteresowanej osoby, istnieje możliwość ustalenia innej ceny, w drodze
indywidualnego kontaktu pod adresem e-mail: jp[at]kawiarnianajchetniej.pl

7) Płatności za uczestnictwo w zajęciach można dokonać całościowo lub w dwóch
osobnych ratach (przed rozpoczęciem i po zakończeniu modułu), na konto bankowe
Fundacji w mBanku o numerze: 65 1140 2004 0000 3102 8211 2004. (W tytule
przelewu prosimy podać imię i nazwisko Uczestnika lub Uczestniczki,
z dopiskiem “Najchętniej Ciekawość”).

Nieobecność na spotkaniach:

8) W przypadku nieobecności na dowolnym spotkaniu każdy Uczestnik i każda
Uczestniczka ma możliwość nadrobienia pominiętego materiału w trybie
indywidualnego spotkania, w terminie uzgodnionym z Prowadzącym lub
Prowadzącą.

9) Zwrot kosztów uczestnictwa w jednym lub większej liczbie spotkań jest możliwy
w przypadku poinformowania o nieobecności najpóźniej trzy dni robocze przed
terminem spotkania.

Stosunki międzyludzkie:
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10) Prowadzący i Prowadzące zajęcia, a także cały zespół Fundacji Kawiarni
Najchętniej, tworzą projekt “#CieKAWość pisania” na bazie swojej najlepszej wiedzy
i umiejętności; a także w oparciu o wartości partnerstwa, uważności i dostępności;

11) Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach - Prowadzące, Prowadzących a także
Uczestniczki i Uczestników - przyjmują zobowiązanie do troszczenia się
o atmosferę współpracy empatii i otwartości na innych; bez względu na ich płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

§ 4
Postanowienia końcowe:

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2022 r.
2) Zmiany Regulaminu mogą być dokonane wyłącznie poprzez przyjęcie w tej sprawie

Uchwały Zarządu Fundacji.
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