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REGULAMIN REKRUTACJI NA OBÓZ CAMP RISING SUN 2018 

 
1. Komisja Rekrutacyjna Polskiego Stowarzyszenia Wychowanków Camp Rising Sun w imieniu Louis 

August Jonas Foundation zajmuje się promowaniem idei Camp Rising Sun i selekcją uczestników na ten 
obóz pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uczęszczających tutaj do szkoły 

podstawowej, gimnazjum lub liceum. 
 

2. Komisja składa się z 5-10 osób wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Camp 

Rising Sun. Zdecydowaną większość Komisji stanowią absolwenci obozu. 
 

3. Obóz Camp Rising Sun nie ma charakteru religijnego ani politycznego. 
 

4. Celem działań Komisji jest wybranie dwojga kandydatów (po jednym reprezentancie każdej z płci) na 

stanowisko reprezentanta Polski na obozie Camp Rising Sun w sezonie 2018. 
 

5. Do uczestnictwa w konkursie o stypendium na letni obóz Camp Rising Sun 2018 kwalifikują się 
uczniowie i uczennice szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, których data urodzenia jest pomiędzy 

24 sierpnia 2001 a 20 czerwca 2003. 

 
6. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach. Pierwsza selekcja dokonywana jest na podstawie formularzy 

aplikacyjnych nadesłanych przez kandydatów, drugi etap składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją 
Rekrutacyjną oraz udziału kandydata w rozmaitych aktywnościach integracyjnych z innymi kandydatami 

podczas finału rekrutacji w Krakowie. 
 

7. Aby zgłosić swoją chęć udziału w rekrutacji, kandydat powinien: 

• samodzielnie wypełnić formularz w języku angielskim na stronie 

https://camprisingsunpolska.wufoo.co.uk/forms/camp-rising-sun-application-2018-poland/   

• dołączyć do formularza rekomendację nauczyciela wspierającego aplikację danego ucznia 
(opatrzoną pieczątką szkoły i zajmującą nie więcej niż 1 stronę formatu A4) w języku polskim 

• dołączyć do formularza obustronnie zeskanowany dokument świadectwa szkolnego za rok szkolny 

2016/2017 

• dołączyć do formularza zgodę rodzica na udział w rekrutacji i przetwarzanie danych osobowych, 
dostępną na stronie http://camprisingsun.pl w sekcji „Jak aplikować”, albo bezpośrednio pod 

linkiem http://camprisingsun.pl/pliki/zgoda.pdf  

• opcjonalnie dołączyć wszelkie inne materiały, które w opinii kandydata są w stanie wesprzeć jego 

aplikację 
 

8. W razie problemów z formularzem, prosimy o załączenie wszystkich odpowiedzi oraz dokumentów 
i wysłanie ich w postaci jednego pliku PDF na adres mailowy camprisingsunpolska@gmail.com 

 
9. Termin nadsyłania aplikacji upływa 15 stycznia 2018 r.  

 

http://camprisingsun.pl/
http://camprisingsun.pl/pliki/zgoda.pdf
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10. Aplikacje niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

 
 

11. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pierwszego etapu drogą elektroniczną do dnia 

28 stycznia 2018. Kandydaci zakwalifikowani do finału dostaną zaproszenie na rozmowę z Komisją, 
która odbędzie się w weekend 10-11 lutego 2018 r. w Krakowie. Podczas finałowego etapu selekcji 

kandydaci będą mieli możliwość interakcji zarówno między sobą, jak i z Komisją. Przewidziany jest też 
czas na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące obozu. Szczegółowe informacje na temat 

przebiegu finału zostaną przesłane wraz z informacją o nominacji. 
 

10. Ze względu na ograniczone środki finansowe Stowarzyszenia Komisja nie jest w stanie pokryć lub 

częściowo sfinansować kosztów dojazdu kandydatów na miejsce finału. 
 

11. Ostateczna decyzja o wyborze uczestnika obozu podejmowana jest po zakończeniu drugiego etapu 
rekrutacji, następnie konsultowana z organizatorami obozu Camp Rising Sun i podawana do wiadomości 

uczestnikom i ich gimnazjom w formie telefonicznej i elektronicznej. Pozostali kandydaci którym Komisja 

nie jest w stanie zaproponować miejsca na obozie informowani są o tym fakcie drogą elektroniczną. 
Decyzja Komisji jest podejmowana w drodze konsensusu, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 
12. Komisja wybiera dwóch kandydatów rezerwowych. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu rekrutacji 

otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
 

WYTYCZNE KOMISJI ODNOŚNIE POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW OBOZU CAMP RISING SUN 

 
CEL: Wybór odpowiednich uczniów do uczestnictwa i reprezentowania Polski na letnim obozie Camp 

Rising Sun w stanie Nowy Jork, USA 
 

Mimo iż absolwenci obozu jednoznacznie zgadzają się, że nie istnieje coś takiego jak “typowy uczestnik 

Camp Rising Sun”, nasze doświadczenia pokazały, iż naszym celem jest wybór wyróżniających się 
uczniów o wszechstronnych zdolnościach i zainteresowaniach, którzy reprezentują zróżnicowane 

kulturowo i geograficznie środowiska. 
 

Na przestrzeni dziesięcioleci dostrzegliśmy, że osoby, które najlepiej wykorzystały doświadczenia 
związane z Camp Rising Sun, miały pewne cechy wspólne. Poniższe wytyczne zostały określone, aby 

pomóc rekrutującym stwierdzić, czy 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 2001 a 20 czerwca 2003. 
6. JĘZYK: Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. 

 
 


