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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „Nabywamy kompetencje cyfrowe” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez 

STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.09.03.00-18-0100/20-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa Beneficjenta: STAWIL Sp. z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów. 

2. Numer i tytuł Projektu: RPPK.09.03.00-18-0100/20; „Nabywamy kompetencje cyfrowe”. 

3. Okres realizacji Projektu: od 01.10.2020 r. do 31.03.2022 r. 

4. Adres Biura Projektu: ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i szczegółowe zasady procesu rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek Projektu oraz 

warunki uczestnictwa w ramach Projektu „Nabywamy kompetencje cyfrowe”. 

7. Celem głównym Projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji w obszarze TIK u min. 75% z 350 osób (210 kobiet / 140 

mężczyzn), czyli min. 263 osób dorosłych do 31.03.2022 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez uczestnictwo w/w osób 

w szkoleniach prowadzących do zdobywania i poprawy kompetencji i kwalifikacji cyfrowych. 

§ 2 

DEFINICJE 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają: 

1. Beneficjent – STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów, strona internetowa: 

www.stawil.pl; 

2. Biuro Projektu – miejsce prowadzenia Projektu z dostępem do Kadry Projektu, zlokalizowane przy ul. Langiewicza 29, 

35-021 Rzeszów, czynne od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 7.30 – 15.30; 

3. Certyfikacja – procedura w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, 

stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej 

decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; 

4. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami), który należy złożyć 

osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej w Biurze Projektu, w terminie podanym 

w ogłoszeniu o naborze; 

5. Dzień/Dni – ilekroć w dokumencie mowa jest o dniach, rozumie się przez to dni robocze, jeśli nie wskazano inaczej; 

dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie z dnia 

18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015r., poz. 90), ani soboty; 

6. Dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie – dzień podpisania Umowy Uczestnictwa w Projekcie; 

7. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie 

z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną 

UNESCO; definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; stopień uzyskanego wykształcenia jest 

określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie; 

8. Osoba powyżej 25 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie miała ukończone 25 lat (od dnia 

25 urodzin); wiek Uczestników/ czek Projektu określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 

udziału w Projekcie; 

9. Osoba z niepełnosprawnościami – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 511 z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim 
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orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia; potwierdzeniem statusu osoby 

z niepełnosprawnością jest w szczególności: 

a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

b) orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

c) orzeczenie o niezdolności do pracy, 

d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności, 

e) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu głębokim, 

f) inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.), 

g) w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, 

np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 

10. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Nabywamy kompetencje cyfrowe” realizowane przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie 

umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie; 

11. Potencjalny/ -a Uczestnik/ -czka Projektu – osoba fizyczna (starająca się o udział w Projekcie), która złożyła 

Dokumenty rekrutacyjne; 

12. RPO WP 2014-2020 – oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; 

13. Strona internetowa Projektu – strona dostępna pod adresem cyfrowe.stawil.pl; 

14. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK lub ICT) – narzędzia pozwalające na komunikację między ludźmi; 

technologie informacyjno-komunikacyjne, nazywane też technologiami informacyjnymi (IT), są technologiami 

związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. 

tekstów, obrazów, dźwięku); obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) 

i technologie komunikacyjne; technologie informacyjne to także dziedzina wiedzy obejmująca: informatykę, 

telekomunikację i inne technologie powiązane z informacją; dostarczają one narzędzi, za pomocą których można 

pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać i przekazywać odbiorcom; 

15. Uczestnik/ -czka Projektu – osoba, która zostanie zakwalifikowana do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym Regulaminie; 

16. Walidacja – wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się 

wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; walidacja poprzedza certyfikowanie; walidacja obejmuje 

identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań 

określonych dla kwalifikacji; walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są efekty uczenia się, 

które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz 

osób przeprowadzających walidację); walidację kończy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można 

potwierdzić, jakie zaś nie. 

§ 3 

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

a) są w wieku 25 lat i więcej, 

b) uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, 

c) z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji 

lub kwalifikacji cyfrowych, 

d) nie uczestniczą/nie uczestniczyły w podobnym wsparciu/ w innym Projekcie finansowanym z Europejskiego 

Fundusz Społecznego, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursu w działaniu 9.3; 

e) nie prowadzą działalności gospodarczej. 

2. Liczba Uczestników/ czek Projektu jest ograniczona. W Projekcie udział weźmie 350 osób (210 kobiet, 140 mężczyzn) 

zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w Projekcie. 

3. Co najmniej 40% (tj. 140 osób) Uczestników/ czek Projektu będą stanowić: 

a) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3): minimum 70 osób, 

b) osoby w wieku 50+: minimum 50 osób, 

c) osoby z niepełnosprawnościami, 

d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. 
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4. Co najmniej 25% (tj. 88 osób) Uczestników/ czek Projektu będą stanowić osoby zamieszkujące miasta średnie lub 

miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, 

Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 

5. Kryteria premiujące (preferencyjne) związane z przynależnością do grupy docelowej (weryfikowane na podstawie 

zaświadczeń/oświadczeń Potencjalnego/ -nej Uczestnika/ -czki Projektu), za które można otrzymać dodatkowe punkty 

na etapie rekrutacji: 

a) poziom wykształcenia (gimnazjalny lub niższy – 5 pkt, ponadgimnazjalny – 3 pkt, policealny lub wyższy – 0 pkt), 

weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym, 

b) wiek, w chwili przystąpienia do Projektu (50 lat lub więcej – 5 pkt), weryfikowane na podstawie nr PESEL 

podanego przez Potencjalnego/ -ną Uczestnika/ -czkę Projektu w formularzu rekrutacyjnym, 

c) osoba z niepełnosprawnościami – dodatkowo 5 pkt, weryfikowane na podstawie kserokopii orzeczenia o nadanym 

stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego załączonej do Formularza rekrutacyjnego, 

d) rodzic posiadający Kartę Dużej Rodziny – dodatkowo 5 pkt, weryfikowane na podstawie kserokopii Karty Dużej 

Rodziny załączonej do Formularza rekrutacyjnego, 

e) osoba zamieszkująca w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze – dodatkowo 4 pkt, weryfikowane na 

podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym, 

f) kobieta – dodatkowo 2 pkt, weryfikowane na podstawie danych podanych przez Potencjalnego/ -ną Uczestnika/ -

czkę Projektu w formularzu rekrutacyjnym. 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek Projektu (spełniających kryteria formalne 

i merytoryczne), aby możliwe było zrealizowanie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

§ 4 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ -CZEK PROJEKTU 

1. Zakłada się, że rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w 5 edycjach. W ramach każdej edycji nabór dokumentów 

prowadzony przez min. 2 tygodnie, ale nie dłużej niż do wpłynięcia 84 formularzy w każdej edycji. 

2. Planowane terminy rekrutacji: 10-11.2020; 1.2021; 4.2021; 8.2021; 10.2021. Beneficjent zastrzega sobie możliwość 

zmiany wskazanych terminów. Informacja o tej zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu. 

3. Zapewniony zostanie otwarty nabór Potencjalnych Uczestników/ -czek Projektu, bezstronność i przejrzystość procesu 

rekrutacji (wybór odbywa się w oparciu o Formularz rekrutacyjny i załączone do niego dokumenty, zgodnie z niniejszym 

Regulaminem). 

4. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: 

a) Formularz rekrutacyjny – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 

b) podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 

c) dokumenty potwierdzające status Potencjalnego/ -nej Uczestnika/ -czki Projektu, w tym (jeżeli dotyczy): 

 osoba z niepełnosprawnościami: kserokopia orzeczenia o nadanym stopniu niepełnosprawności lub dokumentu 

równoważnego, 

 rodzic posiadający Kartę Dużej Rodziny: kserokopia Karty Dużej Rodziny. 

5. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Potencjalnego/ -ną 

Uczestnika/ -czkę Projektu. Potwierdzenie zgodności kopi dokumentu z oryginałem odbywa się poprzez opatrzenie 

każdej strony kopii dokumentu klauzulą „Za zgodność z oryginałem” oraz własnoręcznym podpisem osoby 

potwierdzającej lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” wraz 

z własnoręcznym podpisem osoby potwierdzającej oraz nadaniem numerów poszczególnym stronom. 

6. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej Projektu cyfrowe.stawil.pl lub otrzymać w Biurze 

Projektu, na życzenie – mogą zostać wysłane pocztą. 

7. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach 

dokumentów będących załącznikami do niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie jej wraz z wymaganymi 

załącznikami w wyznaczonym terminie do Biura Projektu (osobiście, pocztą, kurierem). 

8. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w okresie trwania rekrutacji do Projektu w Biurze Projektu od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą/kurierem. Dokumenty rekrutacyjne wysyłane pocztą lub 

kurierem muszą być wysyłane na adres Biura Projektu, tj.: STAWIL Sp. z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów. 
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9. Dla dokumentów rekrutacyjnych przesłanych pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu do Biura 

Projektu. Za datę wpływu Dokumentów rekrutacyjnych, w przypadku złożenia dokumentów do Biura Projektu uznaje się 

termin ich dostarczenia. 

10. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu terminu naboru, jak również złożone 

wielokrotnie, nie będą rozpatrywane (nie dotyczy dokumentów wycofanych w trakcie rekrutacji). Osoba zainteresowana 

udziałem w Projekcie, która wycofa dokumenty rekrutacyjne, może je ponownie złożyć w trakcie trwania naboru. Data 

nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru. 

11. W przypadku braku wystarczającej liczby Potencjalnych Uczestników/ -czek Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo 

do wydłużenia czasu rekrutacji bądź dokonania uzupełniającego naboru do Projektu. 

12. Beneficjent zastrzega, iż samo wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

do Projektu. 

13. I etap rekrutacji: weryfikacja formalna: 

a) weryfikacji podlega kompletność składanych dokumentów rekrutacyjnych oraz poprawność ich uzupełnienia, 

b) oceniane jest spełnienie warunków udziału w Projekcie (określonych § 3 ust. 1), 

c) dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub posiadające uchybienia formalne będą mogły zostać uzupełnione i/lub 

poprawione przez Potencjalnego/ -ą Uczestnika/ -czkę Projektu jednokrotnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania (za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu rekrutacyjny i/lub telefonicznie) przez 

Potencjalnego/ -ą Uczestnika/ -czkę Projektu informacji z wykazem uchybień formalnych. 

14. II etap rekrutacji: ocena merytoryczna – Komisja rekrutacyjna przyzna punkty premiujące zgodnie z zapisami § 3 ust. 5. 

15. Maksymalna łączna liczba punktów do przyznania z części merytorycznej wynosi 26 punktów. 

16. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej, utworzona zostanie lista rankingowa (z każdej edycji rekrutacji) 

wraz z ewentualną lista rezerwową. W przypadku jednakowej liczby pkt decydować będą punkty przyznane za 

kryterium określone § 3 ust. 5 pkt e). 

17. Zanonimizowana lista rankingowa oraz ewentualna zanonimizowana lista rezerwowa dostępna będzie w Biurze 

Projektu, a ponadto zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu. 

18. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

19. Informacja o ostatecznym wyniku procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana telefonicznie lub drogą mailową każdej 

osobie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do Projektu. 

20. Uczestnikiem/ -czką Projektu może zostać osoba, która pozytywnie przeszła ocenę formalną. 

21. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie wraz z udzieleniem pierwszej formy wsparcia podpiszą 

Umowę uczestnictwa w Projekcie. 

22. Podpisanie Umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie. Odmowa podpisania Umowy 

uczestnictwa będzie równoznaczna z rezygnacją Potencjalnego/ -nej Uczestnika/ -czki Projektu z uczestnictwa 

w Projekcie. 

23. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Potencjalnego/ -nej Uczestnika/ -czki Projektu z listy rankingowej, jej miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej (lub kolejna w przypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Projekcie 

przez osobę zajmującą pierwsze miejsce na liście rezerwowej). 

24. Do skreślenia Potencjalnego/ -nej Uczestnika/ -czki Projektu z listy rankingowej może dojść w przypadku niedopełnienia 

formalności, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku podania przez Potencjalnego/ -ną Uczestnika/ 

-czkę Projektu nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń itp. 

25. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

§ 5 

ZAKRES I ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Projekt zakłada realizację wsparcia w następującej postaci: 

a) szkolenie z zakresu: MODUŁ INFORMACJA I TWORZENIE TREŚCI – poziom zaawansowania – podstawowy A, 

160 osób, 60 godzin/osoba 

 minimalny zakres tematyczny: przeglądanie, wyszukanie i filtrowanie informacji, ocena informacji, przechowywanie 

i odnajdywanie informacji, tworzenie treści, integracja i przetwarzanie treści, przestrzeganie prawa autorskiego 

i licencji, programowanie, 
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b) szkolenie z zakresu: MODUŁ KOMUNIKACJA – poziom zaawansowania – podstawowy A – 80 osób, 40 

godzin/osoba 

 minimalny zakres tematyczny: poczta elektroniczna, komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, 

dzielenie się informacjami i zasobami, aktywność obywatelska, 

c) szkolenie z zakresu: MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA – poziom zaawansowania – średniozaawansowany B – 110 

osób, 36 godzin/osoba 

 minimalny zakres tematyczny: terminologia związana z bezpieczeństwem, ochrona urządzeń, ochrona danych 

osobowych, ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

2. Po ukończeniu szkolenia i przystąpieniu do egzaminu zewnętrznego (typ: Egzamin kwalifikacji cyfrowych (DigComp) 

VCC), Uczestnicy/ czki Projektu otrzymują dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. 

3. Szkolenia prowadzą do uzyskania kwalifikacji, realizowane zgodnie z zakresem i standardem wymagań określonym 

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

4. Szkolenia będą realizowane w wybrane dni robocze (poniedziałek-piątek) oraz w weekendy (sobota, niedziela). 

Przeciętna liczba godzin w ramach 1 dnia szkoleniowego: 4-8. Beneficjent zastrzega, że tryb prowadzenia szkoleń 

może ulec zmianie. Szkolenia będą odbywały się w terminach dostosowanych do oczekiwań i potrzeb Uczestników/ 

czek Projektu (w weekendy/w tygodniu/w godzinach przed i popołudniowych). Wskazywane przez Potencjalnego/ -ną 

Uczestnika/ -czkę Projektu preferencje dotyczące godzin/dni realizacji zajęć stanowią sugestię dla Beneficjenta i nie są 

dla niego wiążące. Ostateczną decyzję o uruchomieniu szkolenia w danym trybie podejmuje Beneficjent. 

5. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją szkoleń dostępne będą w Biurze Projektu i na stronie 

internetowej Projektu. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć. Harmonogram zostanie 

przekazany Uczestnikom/ czkom Projektu przed rozpoczęciem zajęć. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany 

terminów, trybu i miejsca szkoleń uprzedzając Uczestników/ czki danego szkolenia o dokonanych zmianach. 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Potencjalny/ -na Uczestnik/ -czka Projektu rozpoczyna udział w Projekcie z dniem podpisania Umowy uczestnictwa 

w Projekcie, co będzie miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach 

niniejszego Projektu (w pierwszym dniu szkolenia). 

2. Uczestnik/ -czka zobowiązany/ a jest do: 

a) zachowania minimum 80% frekwencji podczas uczestnictwa w danym szkoleniu, 

b) regularnego/systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach, w terminach i miejscach wyznaczonych 

przez Beneficjenta, 

c) każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na przedkładanej liście 

obecności, 

d) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i innych oraz potwierdzania skorzystania z wyżywienia/cateringu 

(jeśli występuje w danym szkoleniu), 

e) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić ich dalszy 

udział w Projekcie, 

f) niezwłocznego uzasadnienia i usprawiedliwienia wszelkich nieobecności; w przypadku nieobecności 

spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik/ czka Projektu zobowiązany/ a jest do 

dostarczenia do Biura Projektu zwolnienia lekarskiego; w pozostałych przypadkach Uczestnik/ czka Projektu jest 

zobowiązany/ zobowiązana do złożenia stosownego wyjaśnienia w formie pisemnej, 

g) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego rezultatów w czasie trwania Projektu i po 

jego zakończeniu oraz innych dokumentów związanych z udziałem w Projekcie, 

h) wypełniania w trakcie poszczególnych szkoleń ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających (jeśli występują 

w danym szkoleniu), 

i) przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego, 
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j) Uczestnicy/ czki Projektu zobowiązani/zobowiązane są do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, 

kontroli i ewaluacji Projektu w trakcie i po zakończeniu udziału w Projekcie; w szczególności zobowiązani/ e są do 

przedłożenia kopii certyfikatu/ zaświadczenia uzyskanego po zakończonym egzaminie zewnętrznym. 

3. Uczestnicy/ czki Projektu nie mogą korzystać równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków 

kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia szkoleniowego tj. nie mogą uczestniczyć w takim samym 

wsparciu/szkoleniu w jakim biorą udział w niniejszym Projekcie. 

4. Uczestnicy/ czki Projektu zobowiązani/ e są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz informowania o zmianie 

swoich danych osobowych, o ile dane te uległy zmianie. 

5. Uczestnik/ -czka Projektu ma ma prawo do: 

a) zgłaszania uwag i ocen dotyczących szkolenia w którym bierze udział, 

b) opuszczenia 20% zajęć szkoleniowych, 

c) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (dotyczy osób, które uzyskają wynik 

pozytywny z egzaminu zewnętrznego), 

d) otrzymania serwisu kawowego podczas szkoleń, które trwają w danym dniu co najmniej 4 godziny lekcyjne, 

e) otrzymania wyżywienia i serwisu kawowego podczas szkoleń, które trwają w danym dniu co najmniej 6 godzin 

lekcyjnych, 

f) otrzymania materiałów szkoleniowych/skryptów/podręczników i/lub innych pomocy dydaktycznych do zajęć. 

§ 7 

SKREŚLENIE/ REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/ -czki Projektu z listy uczestników w następujących 

przypadkach: 

a) naruszenia przez Uczestnika/ -czkę Projektu postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień Umowy 

uczestnictwa w Projekcie, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych, 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji wsparcia, 

c) nie wywiązania się przez Uczestnika/ czkę Projektu z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie 

i Umowie uczestnictwa w Projekcie, 

d) naruszenia zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej 

iinnego/ nej Uczestnika/ czki Projektu, trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, 

obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem wymienionych wyżej 

osób, 

e) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji danego szkolenia, 

f) opuszczenia przez Uczestnika/ czkę Projektu ponad 20% czasu zajęć szkoleniowych, 

g) braku kontaktu pod wskazanym przez Uczestnika/ czkę Projektu numerem telefonu (przynajmniej 3 próby kontaktu 

podczas 5-ciu dni roboczych). 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, które mogą 

wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi/ -czce 

Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. Rezygnacja wymaga pisemnego uzasadnienia. Na powstałe 

w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowany Potencjalny Uczestnik z listy rezerwowej. 

3. Uczestnik/ -czka Projektu w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia go/ 

jej z listy uczestników z powodów wskazanych w pkt 1, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Beneficjenta 

100% kosztów udzielonego wsparcia. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje Beneficjent. 

3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta, a w przypadku braku 

porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy siedzibie Beneficjenta. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
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5. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu 

cyfrowe.stawil.pl z informacją o zaistniałej zmianie. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2020 r. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: 

1. Formularz Rekrutacyjny – załącznik nr 1 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 
………………………………………………..    ……….……………………………………………………….………… 
miejscowość, data         CZYTELNY podpis Potencjalnego/ -nej Uczestnika/ -czki Projektu 
 


