
   
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 

 

LogIT 2 - przyszłość w zawodzie 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w projekcie pt. „LogIT 2 - przyszłość 

w zawodzie”, ich obowiązki a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach 

Projektu. 

2. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  

3. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie.  
4. Partnerem Projektu jest firma organizująca staże uczniów w Wielkiej Brytanii Enso 

Group Ltd. 

5. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od 19 

września 2018 roku do 18 września 2020 roku.  

 

§ 2 

DEFINICJE 

 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Projekcie – należy przez to rozumieć 

projekt „LogIT 2 - przyszłość w zawodzie” 

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Realizatorze - należy przez to rozumieć 

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. 

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Partnerze – należy przez to rozumieć 

podmiot wymieniony w § 1 ust. 4;  

4. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Uczestniku – należy przez to rozumieć 

ucznia, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zawarł z Realizatorem 

umowę uczestnictwa;  

5. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Komisji Rekrutacyjnej – należy przez 

to rozumieć zespół osób powołanych przez Realizatora, weryfikujących dokumenty 

i zatwierdzających listę uczestników Projektu;  

6. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o przygotowaniu do stażu – należy przez 

to rozumieć zespół form wsparcia oferowany uczestnikom projektu, na który składają 

się:  

a. zajęcia mające na celu nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do 

odbycia stażu, 

b. pakietu artykułów papierniczych i biurowych oraz pomocy dydaktycznych 

potrzebnych do udziału zajęciach przygotowujących do stażu i odbycia stażu 

7. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o stażu – należy przez to rozumieć 

zajęcia praktyczne odbywające się w miejscach odbywania stażu,  



   
8. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o godzinie – należy przez to rozumieć 

godzinę lekcyjną trwającą 45 minut.  

 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji 

uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:  

a. jest uczniem III klasy Technikum Informatycznego lub Technikum 

Logistycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, 

b. nie była Uczestnikiem Projektu w poprzednim roku szkolnym;  

c. przeszła pomyślnie rekrutację do projektu wg Regulaminu Rekrutacji 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata 

Realizatorowi następujących dokumentów:  

a. Formularza zgłoszenia do Projektu 

b. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. 

Ponadto w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 

2 lit. a oraz lit. b muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna 

prawnego.  

 

§ 4 

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Udział w projekcie obejmuje następujące etapy: 

a. przygotowanie do stażu-zajęcia psychologiczno-pedagogiczno-kulturowe 

i przygotowanie językowe 

b. odbycie stażu w wyznaczonych miejscach realizacji stażu w Bristolu w 

Wielskiej Brytanii  

c. działania kończące - dyseminacja projektu i jego wyników. 

d. po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia Uczestnik otrzymuje 

zaświadczenie lub certyfikat.  

 

§ 5 

ZAKOŃCZENIE/PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zrealizowanie wszystkich 

działań przewidzianych we wniosku aplikacyjnym Realizatora. 

2. Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika następuje także w sytuacji:  

a. przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach,   

b. złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. 

3. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie skutkuje konsekwencjami 

finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora 

lub Partnera na realizację wsparcia na rzecz danego Uczestnika   

4. W przypadku wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie Uczestnika zostanie on 

zastąpiony osobą  znajdującą się na liście rezerwowej.   

 

 

 



   
§ 6 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Realizator Projektu, który powołuje 

Komisję Rekrutacyjną.  

2. Komisja Rekrutacyjna działa na podstawie i zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.  

 

§ 7 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są w szczególności do:  

a. uczestnictwa w minimum 80% zajęć z przygotowania do stażu, przy czym 

warunek ten ma również zastosowanie do Uczestników Projektu pochodzących 

z list rezerwowych;  

b. realizacji zadań dodatkowych polegających na promocji i dyseminacji Projektu 

oraz jego produktów  

c. odbycia stażu  

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez podpisanie Formularza 

zgłoszeniowego akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu są 

ostateczne.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, 

decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją 

Rekrutacyjną, a następnie informuje Partnera o sposobie rozstrzygnięcia.  


