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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Mój zawód – moja przyszłość” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Realizatorem szkoleń w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość” jest Firma Syntea S.A. z siedzibą w 

Lublinie, ul. Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin wraz z Fundacją VCC, ul. Nałęczowska 30; 20-701 Lublin. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III.  Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. 

Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Podzadanie 3.4.2. Upowszechnianie 

uczenia się przez całe życie – projekty systemowe. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r. 

4.Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności doradztwa zawodowo – edukacyjnego poprzez 

opracowanie i rozpowszechnienie w 50% gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych na terenie całego kraju innowacyjnego materiału  metodyczno – 

informacyjnego wspomagającego proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych. 

5. Biuro Projektu – Syntea S.A. Centrum Edukacyjne; Postępu 21 a, 02-676 Warszawa. 

6. Kierownik projektu Monika Markucińska, tel. 797 029 194, mail: monika.markucinska@syntea.pl 

7.Telefon kontaktowy do biura projektu (22 )379 77 28 

8. Strona internetowa projektu: www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl 

9. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w szkoleniu dla doradców, nauczycieli 

realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradców i psychologów w poradniach 

wychowawczo zawodowych oraz pedagogów. Grupę docelową stanowić będzie 200 osób. 

 

§2 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ 

 

1. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają: 

 Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca – Firma Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. 

Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin 

 Projekt – „Mój zawód- moja przyszłość” realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki,  

Priorytet III.  Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście 

uczenia się przez całe życie, Podzadanie 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty 

systemowe. 

 Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP/Uczestnik – kandydat, który spełnił wszystkie 

wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię 

kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną. Należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio 

korzystające z udzielanego wsparcia, czyli uczestników szkoleń. 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie. 

 Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 

 Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu 

ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu.  

 Regulaminie rekrutacji – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń dla dla doradców, 

nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradców i psychologów w 

poradniach wychowawczo zawodowych oraz pedagogów. 

 Szkolenia- spotkania szkoleniowo – informacyjne prezentujące/ upowszechniające narzędzie powstałe w ramach 

projektu, tj. Materiał Doradczo – Informacyjny. 
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§ 3 

ZAKRES SZKOLENIA 

 

1. Narzędzie zostanie zaprezentowane  200 os. (160K) dla szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadania 

z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

2. szkolenia odbędą się w 8 województwach w jednym  z wybranych miast. Szkolenie w każdym mieście obejmie grupę 25 

osób:  

 Mazowieckim ( Warszawa )  

 Małopolskim ( Kraków )  

 Opolskim ( Opole )  

 Lubelskim ( Lublin ) 

 Świętokrzyskim ( Kielce ) 

 Śląskim ( Katowice ) 

 Podlaskim ( Białystok ) 

 Podkarpackim ( Rzeszów ) 

2. Uczestnicy zostaną zapoznani z powstałym materiałem doradczo – informacyjnym, poznają jego możliwości, sposób 

użycia oraz otrzymają 1 egzemplarz w formie cyfrowej. 

 

 

 

§ 4 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty – zachowana zostanie zasada równych szans kobiet i mężczyzn. 

2. Rekrutacja jest prowadzona w termie od 1 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r., w przypadku braku wymaganej liczy 

uczestników zostanie wydłużona. 

3.Karty zgłoszeniowe wg. wzoru realizatora projektu przyjmowane będą osobiście w biurze projektu, za pomocą poczty 

tradycyjnej lub za pomocą e-mailem (w formie skanu) na adres monika.markucinska@syntea.pl  

4.Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie  

z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej danej grupy uczestników według kolejności zgłoszeń. 

5.Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji drogą 

telefoniczną lub mailową. 

6.Uczestnicy projektu przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z całością niniejszego 

regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl  

7. Rekrutacja obejmie 3 etapy: 

I. Zgłoszenie – potencjalni uczestnicy szkolenia zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie, wypełniając dokumenty rekrutacyjne 

i przesyłając je pocztą tradycyjną lub na adres e-mail bądź osobiście do biura projektu. 

II. Weryfikacja – sprawdzenie wymogów formalnych, opracowanie list podstawowych i rezerwowych. Kwalifikacji 

kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik projektu oraz specjalista ds. 

organizacyjnych.  

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

9. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna 

z art. 233 Kodeksu Karnego. 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

1. Grupą docelową dla której dedykowane są szkolenia: 

a) doradcy, nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradcy i psychologowie w 

poradniach wychowawczo zawodowych oraz pedagodzy. 

2. Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która: 

- posiada kompetencje pozwalające na efektywne uczestnictwo w zajęciach; 

- spełnia wszystkie wymogi określone w regulaminie rekrutacji. 

3. Za uczestnika szkolenia będzie się uważać osobę, która spełnia kryteria rekrutacji określone w regulaminie rekrutacji oraz: 

- poprawnie wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy, 

- podpisze listę obecności na szkoleniu, 
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- podpisze odbiór materiałów szkoleniowych otrzymanych w ramach szkolenia, 

- podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie, 

- podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

- potwierdzi podpisem na liście odbiór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

5. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz spełniła warunki określone w §3 pkt 3, staje się 

uczestnikiem szkolenia, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. 

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularzy rekrutacyjnych przez uczestnika. 

 

§ 6 

KRYTERIA WYBORU 

 

1. Kryteria wyboru Uczestników projektu 

a) województwo, z uwagi na ograniczoną ilość spotkań i miast objętych organizacją spotkań, Organizator dołoży starań, aby 

osoby z innych województw też mogły uczestniczyć w szkoleniach. 

b) forma organizacyjna tj. rodzaj instytucji w której dana osoba pracuje 

c) kolejność zgłoszeń 

2. Lista rezerwowa 

a) w przypadku rezygnacji przewidziano udział z list rezerwowych lub przeprowadzenie dodatkowe naboru. 

 

 

 

§7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Beneficjent Ostateczny spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu projektu. 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując 

terminy i miejsca, które wyznaczy Organizator. 

3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach 

realizacji Projektu. 

4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do punktualności i rzetelności. 

5. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a 

w szczególności do: podpisania listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych i zaświadczemia 

oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją Projektu. 

6. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Beneficjent Ostateczny nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do projektu. 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień. 

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Specjalista ds. organizacyjnych wraz z Kierownikiem 

Projektu. Od decyzji nie przysługuje odwołanie. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora. 

4. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku i obowiązuje przez czas trwania Projektu.  

 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z niniejszym Regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki.  

 

 
 

………………………………………………                                                …………………………………………………… 

Miejscowość, data                                                                                  Podpis i pieczęć Beneficjenta  

 


