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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nowe umiejętności- nowe możliwości”  

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Nowe umiejętności- 

nowe możliwości” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie Uchwały Nr CCXXVII/ 

4481/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2017 roku. 

3. Realizatorem projektu jest Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. 

Stanisława Liebharta w  Lublinie. 

4. Biuro projektu mieści się w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym 

im. Stanisława Liebharta w Lublinie, ul. Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin, p. 207. 

5. Okres realizacji projektu: 02.10.2017 r. – 30.10.2020 r. 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 196 osób, których warunki 

uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo omówione w niniejszym Regulaminie 

Projektu. 

7. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla 180 uczniów 

szkoły, poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych  

i pozazawodowych dzięki dodatkowym zajęciom i stażom u pracodawców oraz 

podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Policealnej – Medycznego 

Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie dzięki doposażeniu 

pracowni zawodowych i podniesieniu kompetencji zawodowych 16 nauczycieli 

zawodu w wyniku udziału w doskonaleniu zawodowym. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

 Projekt – oznacza projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości”. 

 Realizator projektu – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. 

Stanisława Liebharta w Lublinie. 

 Biuro projektu – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. 

Stanisława Liebharta w Lublinie, ul. Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin, p.207. 
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 Studium – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława 

Liebharta w Lublinie, 

 Kandydat/Kandydatka – osoba starająca się o udział w projekcie „Nowe 

umiejętności – nowe możliwości”. 

 Osoba niepełnosprawna – osoba posiadającą aktualne orzeczenie  

o niepełnosprawności. 

 Uczestnik/Uczestniczka projektu – osoba (mężczyzna lub kobieta), 

zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi  

w niniejszym regulaminie. 

 Komisja Rekrutacyjna –  zespół oceniający formularze rekrutacyjne  

i dokonujący kwalifikacji Uczestników do projektu zgodnie z przyjętymi 

kryteriami. 

 Wsparcie – staże i specjalistyczne ponadprogramowe zajęcia dla uczniów, studia 

podyplomowe, warsztaty, kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli zawodu 

pracujących w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. 

Stanisława Liebharta w Lublinie. 

 Zajęcia dodatkowe dla uczniów – specjalistyczne ponadprogramowe zajęcia dla 

uczniów zaplanowane i realizowane w ramach Projektu. 

 Staż – oferowana w projekcie forma wsparcia dla uczniów realizowana  

u Pracodawcy. 

 Stażysta – Uczestnik/Uczestniczka projektu zakwalifikowany/a do udziału  

w  Stażu, 

 Pracodawca – jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca 

pracowników zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy. 

 Umowa Stażowa – umowa dotycząca szczegółowych zasad i warunków realizacji 

Stażu, zawarta pomiędzy Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, Pracodawcą  

i Realizatorem Projektu.  

 

 

§ 3 

Informacje o Projekcie 

 

1. Projekt umożliwi 180 uczniom (151 kobiet, 29 mężczyzn) kształcącym się w trybie 

młodzieżowym: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik 

elektroradiolog uzyskanie dodatkowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, poprzez 

udział w specjalistycznych ponadprogramowych zajęciach dla uczniów i płatnych 

stażach u pracodawców (w stażach weźmie udział 60% uczestników projektu – 108 

osób).  

2. Zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenie sprawią, że uczniowie kończąc projekt 

będą mieli większą szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. 

3. Kompetencje zawodowe podniesie 16 nauczycieli Studium, do czego przyczyni się ich 

udział w kursach, szkoleniach i studiach w zakresie nauczanego zawodu, 

wynikających z potrzeb szkoły oraz oczekiwań nauczycieli i pracodawców, z którymi 

współpracuje szkoła. 

4. Dodatkowe kompetencje zawodowe nauczycieli przyczynią się do wzmocnienia ich 

poczucia wartości, pozycji zawodowej i zasobów kadrowych szkoły. Podniesienie 
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kompetencji zawodowych przez nauczycieli zatrudnionych w Studium oraz 

doposażenie pracowni specjalistycznych zgodnie ze standardami KOWEZiU  

i tematyką dodatkowych zajęć dla uczniów sprawi, że szkoła będzie mogła poszerzać 

ofertę edukacyjną o nowe zajęcia i kierunki – bardziej dostosowane do potrzeb 

zmieniającego się rynku pracy. Stanie się atrakcyjna dla kandydatów i ceniona przez 

pracodawców szukających pracowników w zawodach medycznych. 

5. Projekt zakłada 4 nabory uczestnictwa uczniów: 

a. I nabór 2017/18 – 60 uczniów: 24 z kierunku technik usług kosmetycznych,  

20 z kierunku technik masażysta, 16 z kierunku technik elektroradiolog, 

b. II nabór 2018/19 – 45 uczniów: 16 z kierunku technik usług kosmetycznych,  

14 z kierunku technik masażysta, 15 z kierunku technik elektroradiolog, 

c. III nabór 2019/20 – 45 uczniów: 16 z kierunku technik usług kosmetycznych, 

14 z kierunku technik masażysta, 15 z kierunku technik elektroradiolog, 

d. IV nabór 2019/2020 – 30 uczniów: 16 z kierunku technik usług kosmetycznych 

– po I semestrze nauki, 14 z kierunku technik masażysta po I semestrze nauki. 

6. Zakres wsparcia w Projekcie dotyczy następujących działań: 

a. wsparcie dla nauczycieli w formie studiów podyplomowych (fizyka w szkole, 

kosmetologia z wizażem), kursów (kurs makijażu mineralnego, kurs 

kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, kurs terapii Ekmana, kurs anatomii 

palpacyjnej), warsztatów z kamuflażu medycznego – wsparciem zostanie 

objętych 16 nauczycieli, 

b. dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 180 uczniów:  

 dla kierunku technik usług kosmetycznych: modelowanie i stylizacja 

rzęs, posługiwanie się aparaturą wykorzystującą światło IPL i fale RF, 

zabiegi pielęgnacyjne twarzy – zabieg złuszczający, kamuflaż  

medyczny, język migowy,  

 dla kierunku technik masażysta: terapia Ekmana, kinesiotaping, terapia 

przeciwobrzękowa, masaż tensegracyjny, 

 dodatkowo chętni uczniowie kierunku technik masażysta w I, II i III 

naborze: anatomia palpacyjna, 

 dla kierunku technik elektroradiolog: ochrona radiologiczna pacjenta,  

 dla chętnych z w/w kierunków: autoprezentacja i kreowanie własnego 

wizerunku. 

c. staże zawodowe dla 108 uczniów z w/w kierunków. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

8.  Kursy i szkolenia dla uczniów będą realizowane przez nauczycieli Studium oraz 

firmy zewnętrzne wyłonione zgodnie z procedurą zamówień publicznych. 

 

§ 4 

Rekrutacja do Projektu 

 

1. Rekrutacja Uczestników projektu zostanie poprzedzona działaniami informacyjno – 

promocyjnymi (informacje o projekcie zostaną przekazane podczas Rad 

Pedagogicznych, spotkań informacyjnych dla uczniów i nauczycieli, zostaną także 

umieszczone na tablicach szkolnych i stronie internetowej. 
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2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się  

z Regulaminem Projektu i akceptacja jego warunków oraz podpisanie oświadczenia 

dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. W Projekcie będą mogli brać udział na zasadach równościowych kobiety i mężczyźni.  

4. Możliwość skorzystania ze wsparcia jest otwarta dla osób z niepełnosprawnością.  

5. Rekrutacja uczniów w danym roku szkolnym dotyczy wszystkich zajęć dodatkowych 

zaplanowanych dla danego kierunku kształcenia w danym naborze. 

6. O udział w zajęciach dodatkowych w projekcie będą mogli ubiegać się uczniowie, 

którzy: 

a. są uczniami co najmniej 2 semestru kierunków realizowanych w trybie 

młodzieżowym: technik elektroradiolog, technik masażysta i technik usług 

kosmetycznych, 

b. złożą deklarację udziału w Projekcie z informacją o średniej ocen i frekwencji  

z zakończonego semestru, potwierdzoną przez wychowawcę oddziału. 

7. W przypadku większej liczby chętnych niż zaplanowanych miejsc w zajęciach 

dodatkowych dla uczniów, pierwszeństwo będą miały osoby, uzyskają największą 

liczbę punktów, zgodnie z przyznanymi kryteriami: 

a. Frekwencja: 

 95-100% - 10 punktów 

 90-94% - 8 punktów 

 85-89% - 6 punktów 

 80-84% - 4 punkty 

 75-79% - 2 punkty 

 Poniżej 75% - 0 punktów 

b. Średnia ocen: 

c. Średnia ocen: 

 Powyżej 4,8 - 10 punktów 

 4,5-4,7  - 8 punktów 

 4,0-4,4  - 6 punktów 

 3,6-3,9  - 4 punkty 

 3,0-3,5  - 2 punkty 

 Poniżej 2,9 - 0 punktów 

d. Niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności: 

 Tak   5 punktów 

 Nie   0 punktów 

e. Aktywność w działaniach na rzecz szkoły i współpracy ze środowiskiem 

lokalnym potwierdzona w dokumentacji szkolnej: 

 Tak   5 punktów 

 Nie   0 punktów 

8. Przy równej ilości punktów wynikających z kryteriów punktowych, kryterium 

rozstrzygającym będzie frekwencja, przy równej frekwencji decydować będzie średnia 

ocen. 

9. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się 

miejsca do projektu zostanie zakwalifikowana w kolejności osoba z listy rezerwowej. 
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10. W przypadku mniejszej liczby chętnych do skorzystania z zajęć dodatkowych dla 

uczniów niż zaplanowana liczba miejsc, do projektu będzie możliwe przyjęcie  

chętnych uczniów niższego ukończonego semestru kształcenia kierunku w ramach 

którego prowadzona jest rekrutacja oraz chętnych uczących się na innych kierunkach 

kształcenia w trybie młodzieżowym. Pierwszeństwo będą mieć uczniowie: 

a) kierunku kształcenia w ramach którego prowadzona jest rekrutacja. 

b) spełniający najwyższe kryteria punktowe. 

11. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Studium. 

12. Możliwość skorzystania ze wsparcia w formie specjalistycznych kursów i studiów 

podyplomowych będą mieli nauczyciele, którzy: 

a. są nauczycielami  Studium z kwalifikacjami pedagogicznymi w stopniach 

awansu zawodowego nauczyciela: kontraktowego, mianowanego lub 

dyplomowanego, ze stażem w zawodzie od 2 do 33 lat, 

b. złożą deklarację uczestnictwa w wybranym zadaniu zaplanowanym  

w Projekcie, 

c. wybiorą temat doskonalenia zbieżny z nauczanym zawodem lub zawodem, do 

nauczania którego się przygotowują, 

d. uzyskają pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w zakresie planowanego 

doskonalenia,  

e. w kolejnych latach pracy będą przekazywali nabytą wiedzę uczniom w formie 

dodatkowych zajęć i kół zainteresowań. 

13. W przypadku większej ilości chętnych niż zaplanowana liczba w kolejności pod 

uwagę będą brane następujące kryteria: 

a. wykształcenie kierunkowe, 

b. staż pracy w Studium, 

c. aktualny oraz planowany przydział zadań w Studium, 

d. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności. 

14. Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia kursów/szkoleń będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

a. złożenie deklaracji prowadzenia zajęć wraz z załącznikami: opracowanym 

programem zajęć zgodnie z zaplanowanym w projekcie wymiarem 

godzinowym i tematyką, 

b. złożenie CV z dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji  

i uprawnień do prowadzenia danego typu zajęć. 

15. W przypadku trudności w rekrutacji, realizator projektu przewiduje możliwość 

przeprowadzenia ponownej rekrutacji przy zwiększonych działaniach informacyjno – 

promocyjnych. 

16. Formularze rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, sekretariacie Studium oraz na 

stronie internetowej Studium. 

17. Złożone przez Kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

18. Złożenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do 

Projektu. 

19. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor 

Studium, koordynator, osoba ds. realizacji wsparcia dla kierunku technik usług 

kosmetycznych,   osoba ds. realizacji wsparcia dla kierunku technik masażysta, osoba 

ds. realizacji wsparcia dla kierunku technik elektroradiolog. 
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20. Lista osób zakwalifikowanych do poszczególnych form Wsparcia oraz prowadzenia 

zajęć dla uczniów w ramach projektu dostępna będzie w Biurze Projektu,  

u koordynatora projektu, u osoby ds. realizacji wsparcia dla kierunku technik usług 

kosmetycznych, osoby ds. realizacji wsparcia dla kierunku technik masażysta, osoby 

ds. realizacji wsparcia dla kierunku technik elektroradiolog. 

 

§ 5 

Zasady organizacji wsparcia w Projekcie 

 

1. Status uczestnika projektu nabywa się z dniem zakwalifikowania do Projektu. 

2. Terminy realizacji zajęć dla każdej z grup projektowych zostaną określone 

w harmonogramach, które będą dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej 

Studium.  

3. Wybrane formy wsparcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika można przyjąć osobę z listy rezerwowej lub 

nowego uczestnika wówczas, gdy forma wsparcia jest zrealizowana w nie więcej niż 

20% liczby godzin. 

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co 

najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane wsparcie.  

6. Nieobecność na zajęciach na większej niż 20% liczbie godzin, wynikająca z przyczyn 

zależnych od Uczestnika projektu, będzie skutkować obciążeniem go 100% kosztami 

uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, stażach, kursach, szkoleniach, 

warsztatach, studiach podyplomowych, stanowiącymi wartość realizowanego 

wsparcia przypadającą na jednego Uczestnika Projektu  „Nowe umiejętności – nowe 

możliwości” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020.  

7. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu w/w kosztów na konto projektu  -Bank 

PEKAO SA 54 1240 5497 1111 0010 2586 8149, w terminie 14 dni od dnia decyzji o 

skreśleniu z listy Uczestników projektu. 

8. Organizator dopuszcza możliwość nieobecności na zajęciach na większej niż 20% 

liczbie godzin wynikającej z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu. Osoba 

taka uzyska możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów finansowych.  

9. Za przyczyny niezależne uznaje się nieobecność spowodowaną sytuacją losową, która 

uniemożliwia udział w projekcie, potwierdzoną zaświadczeniem urzędowym lub 

pisemnym wyjaśnieniem, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia. 

10. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisywania listy obecności na 

zajęciach dodatkowych dla uczniów, kursach, szkoleniach doskonalących dla 

nauczycieli zawodu realizowanych w Studium. 

11. Obecność (frekwencję) nauczycieli na zajęciach w ramach studiów podyplomowych 

potwierdza Uczelnia, na której studia są realizowane. 

12. Obecność (frekwencję) uczniów na stażach zawodowych potwierdza Pracodawca,  

u którego są one realizowane. 
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13. Realizator projektu dopuszcza (w ramach dozwolonych 20% godzin nieobecności) 

pisemne usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika projektu. Usprawiedliwienie 

powinno zostać dostarczone w terminie 14 dni do Biura Projektu.  

14. Uczestnicy zajęć dodatkowych dla uczniów otrzymują  bezpłatne materiały 

szkoleniowe (teczka, notes, długopis). 

15. Uczestnicy Projektu, którzy ukończą daną formę Wsparcia w Projekcie realizowaną 

poza Studium zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu 

potwierdzających jej ukończenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania.  

16. Każde wsparcie w Projekcie, z wyłączeniem studia podyplomowych i staży  zostanie 

zakończone właściwym testem sprawdzającym nabycie stosownych umiejętności. Po 

zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat.  

17. Po zakończeniu kursu „Ochrona radiologiczna pacjenta” i uzyskaniu dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Uczestnicy Projektu przystąpią do 

egzaminu państwowego. W ramach Projektu finansowane jest jedno podejście do 

egzaminu. 

 

§ 6 

Zasady organizacji Staży dla uczniów 

 

1. Staże będą realizowane w wymiarze 150 godzin na jednego uczestnika projektu 

zakwalifikowanego do Stażu i nie przekroczą 30 dni rozplanowanych w ciągu 

maksymalnie 2 miesięcy. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, ubrania 

robocze i ochronne, które zapewnia Pracodawca. 

2. Staże zawodowe realizowane będą na podstawie programu opracowanego we 

współpracy z Pracodawcą, u którego realizowany będzie Staż. 

3. Na czas trwania stażu zawodowego zawierana jest pisemna umowa pomiędzy 

stronami zaangażowanymi w realizację stażu zawodowego.  

4. W latach 2018 – 2020 odbędą się trzy edycje staży – 36 osób z każdego naboru (po 12 

osób z każdego kierunku), łącznie w stażach weźmie udział 108 uczniów. 

5. Na czas stażu uczniowie otrzymają wyznaczonych przez Pracodawcę i zatwierdzonych 

przez Studium opiekunów. Na jednego opiekuna będzie przypadało 2 – 3 uczniów. 

6. Za udział w Stażu Uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie w formie stypendium  

w kwocie 1800,00 zł brutto (w tym wszystkie pochodne), płatnego po zakończonym 

Stażu na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o rachunku bankowym. Kwota 

1800 zł zawiera obowiązkowe składki ZUS. 

7. O udział w stażu będą mogli ubiegać się uczniowie zakwalifikowani do projektu, 

którzy złożą deklarację udziału w stażu z informacją o średniej ocen i frekwencji  

z ostatniego zakończonego semestru, potwierdzoną przez wychowawcę oddziału. 

8. W przypadku większej liczby chętnych niż zaplanowanych miejsc na stażu,  

w kolejności zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę 

punktów, zgodnie z przyznanymi kryteriami: 

a. Średnia ocen: 

 Powyżej 4,8   - 10 punktów 

 4,5-4,7  - 8 punktów 

 4,0-4,4  - 6 punktów 

 3,6-3,9  - 4 punkty 
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 3,0-3,5  - 2 punkty 

 Poniżej 2,9  - 0 punktów 

b. Frekwencja: 

 95-100% - 10 punktów 

 90-94% - 8 punktów 

 85-89% - 6 punktów 

 80-84% - 4 punkty 

 75-79% - 2 punkty 

 Poniżej 75% - 0 punktów 

c. Niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności: 

1. Tak   5 punktów 

2. Nie   0 punktów 

d. Aktywność w działaniach na rzecz szkoły i współpracy ze środowiskiem 

lokalnym potwierdzona w dokumentacji szkolnej: 

1. Tak   5 punktów 

2. Nie   0 punktów 

9. Przy równej ilości punktów wynikających z kryteriów punktowych, kryterium 

rozstrzygającym będzie średnia ocen. 

10. W przypadku mniejszej ilości chętnych o udział w stażu będą mogli ubiegać się  

uczniowie, którzy są uczniami co najmniej 2 semestru kierunków realizowanych  

w trybie młodzieżowym: technik elektroradiolog, technik masażysta i technik usług 

kosmetycznych. 

11. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Studium. 

 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do:  

a. bezpłatnych form wsparcia ujętych w Projekcie, 

b. otrzymania materiałów szkoleniowych, 

c. wyboru,  wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na 

potrzeby Projektu, 

d. otrzymania certyfikatu albo innego dokumentu potwierdzającego ukończoną formę 

Wsparcia. 

2. Uczestnik Projektu ma obowiązek:  

a. udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach dodatkowych dla danego 

kierunku,  

b. systematycznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach danej formy 

Wsparcia,  

c. potwierdzenia uczestnictwa poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście 

obecności, 

d. stosowania się do poleceń i wskazówek osoby prowadzącej daną formę Wsparcia, 

osób odpowiedzialnych za realizację projektu, wychowawców oddziałów, których 

uczniowie biorą udział w Projekcie, 
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e. usprawiedliwienia w formie pisemnej każdorazowej nieobecności podczas zajęć 

realizowanych w Projekcie, 

f. udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć lub nagrań 

audiowizualnych na potrzeby dokumentacji i promocji projektu, 

g. poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu  

w czasie jego trwania oraz po zakończeniu, 

 

 

 

 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie przed zakończeniem przewidzianych dla Uczestnika 

form wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów 

udziału w projekcie. 

2. W przypadkach uzasadnionych Uczestnik ma prawo do rezygnacji z wybranej formy 

wsparcia bez konsekwencji finansowych, gdy forma wsparcia jest zrealizowana w nie 

więcej niż 20% liczby godzin. 

3. Za przypadki uzasadnione uznaje się sytuacje losowe uniemożliwiające udział  

w projekcie, które potwierdzone zostaną zaświadczeniem urzędowym lub w wypadku 

kiedy niemożliwe jest uzyskanie takiego zaświadczenia, pisemnym wyjaśnieniem. 

4. W przypadku nieuzasadnionego przerwania udziału w projekcie Uczestnik projektu 

zobowiązany jest do zwrotu 100% poniesionych kosztów uczestnictwa w zajęciach 

specjalistycznych, stażach, kursach, szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych, 

stanowiących wartość realizowanego wsparcia przypadającą na jednego Uczestnika 

Projektu  „Nowe umiejętności – nowe możliwości” realizowanego w Studium. 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu z listy Uczestnika/Uczestniczki Projektu w przypadku naruszenia niniejszego 

regulaminu. 

6. Skreślenie z listy jest równoznaczne z obciążeniem kosztami poniesionymi  

w związku z udziałem Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie kolejny Kandydat z listy 

rezerwowej. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie 20.06.2018 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Projektu.  

2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu, Sekretariacie szkoły oraz na stronie 

internetowej Szkoły. 
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3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz interpretacji jego 

zapisów.  

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie na skutek:  

a. zmian wprowadzonych do Wniosku o dofinansowanie projektu, 

b. zmian w przepisach prawa, 

c. zmian warunków umowy o dofinansowanie projektu, 

d. pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji 

Projektu, 

e. innych istotnych zmian związanych z właściwą realizacją projektu. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające  

z Uchwały Nr CCXXVII/ 4481/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego  

z dnia 14 listopada 2017 roku. 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie 

2. Potwierdzenie danych przez opiekuna oddziału (wychowawcę) 

3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

4. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 

5. Zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 

 

 

 

 


