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§1 

 

Postanowienia ogólne 

  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie 

pt. „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet 

III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym.  

2. Realizatorem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie z siedzibą w Warszawie (01-815), ul. Dewajtis 5, w skrócie UKSW. 

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.01.2017 r. do 30.11.2019 r., na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-K428/16. 

4. Głównym celem projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji 

zawodowych, interpersonalnych oraz w zakresie przedsiębiorczości 96 studentów 

psychologii IV roku jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. 

5. Dla Uczestników/czek udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Oferowane w ramach Projektu zajęcia stanowią element dodatkowy w procesie 

kształcenia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. 

 

§2 

 

Słownik pojęć: 

 

a) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy 

ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa.  

b) Projekt – projekt „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” 

realizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-

K428/16 uzyskanej w wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego w konkursie 

POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16 o dofinansowanie projektów dotyczących 

programów rozwoju kompetencji w ramach Działania 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  

c) Beneficjent – podmiot realizujący Projekt, tj. Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut 

Psychologii. 

d) Uczestnik/czka projektu – student/tka Instytutu Psychologii, Wydział Filozofii 

Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, który/a po spełnieniu wszystkich 

wymogów określonych w regulaminie został/a zakwalifikowany/a do udziału  

w realizacji zadań przewidzianych w Projekcie. 
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e) Ścieżka – moduł zajęć dodatkowych/fakultatywnych w ramach istniejącego programu 

kształcenia na kierunku psychologia. Każda z trzech ścieżek – trenerska, HR-owa  

i badawcza – zawiera w sobie warsztaty, szkolenia, projekty oraz wizyty studyjne, 

które tworzą spójną całość. Student/ka może realizować wyłącznie jedną ścieżkę  

w ramach Projektu. Wybór ścieżki wiąże się z deklaracją udziału we wszystkich 

zajęciach oferowanych w ramach ścieżki. 

f) Edycja Projektu – cykl zajęć obejmujący wszystkie formy wsparcia w Projekcie   

w danym roku akademickim. Realizacja Projektu obejmuje dwie edycje  

(96 uczestników, 48 w każdej edycji), skierowane do dwóch kolejnych roczników 

studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich z psychologii. Pierwsza edycja 

realizowana będzie w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018; druga edycja – 

w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.  

g) Fanpage Projektu – strona w portalu społecznościowych Facebook, ogólnodostępna 

w internecie. Platforma komunikacyjna Projektu oraz główna strona informowania 

Uczestników/czek o zmianach i działaniach podejmowanych w Projekcie.  

h) Kalendarz ścieżek – kalendarz Googla zdefiniowany dla każdej ścieżki oddzielnie.  

Po zakwalifikowaniu studenta/ki na konkretną ścieżkę kalendarz z harmonogramem 

zajęć zostanie udostępniony Uczestnikom przez dołączenie adresu e-mail studenta/ki 

do odpowiedniego  kalendarza.   

i) Biuro Projektu – miejsce tożsame z sekretariatem Instytutu Psychologii, zespół osób 

powołanych jako jednostka do bieżącego zarządzania projektem. Biura Projektu 

znajduje się przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14 pok. 1401 oraz w bud. 19, pok. 1912, 

01-938 Warszawa. 

 

§3 

 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu 

 

1. Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:  

a) Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje studentów 

psychologii (zad. 1)  

- rozwijanie kompetencji interpersonalnych w ramach treningu interpersonalnego, 

- rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych u studentów ścieżki trenerskiej przez 

przedstawicieli biznesu,  

- rozwijanie kompetencji zawodowych w ramach warsztatów prowadzonych przez 

praktyków/przedstawicieli pracodawców: na ścieżce badawczej (prowadzenie badań, 

z metod pracy badacza pod kątem potrzeb rynku, warsztat z metod wielowymiarowej 

analizy danych ilościowych kończący się certyfikatem; warsztat z metod analizy 

danych ilościowych – pakiet R); na ścieżce trenerskiej (tworzenie planu oraz 

metodologia szkoleń; narzędzia stosowane w trakcie szkoleń; najczęściej 

występujące problemy w pracy z grupą szkoleniową, tworzenie oferty do potrzeb 

klienta); na ścieżce HR (analiza ról zespołowych; prowadzenie sesji Assessment/

Development Centre, wykorzystanie narzędzi psychometrycznych  w HR,  
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warsztaty kończą się egzaminem dot. kwalifikacji i uzyskaniem certyfikatu uznanego  

i rozpoznawalnego w branży HR). 

 

b) Dodatkowe zadania praktyczne realizowane z udziałem pracodawców (zad. 2)  

Rozwijanie kompetencji zawodowych wykorzystujące doświadczenie i potencjał 

pracodawców. W ramach ścieżki badawczej warsztaty będą dotyczyć prowadzenia 

analiz jakościowych w badaniach marketingowych i społecznych; metod analizy 

danych jakościowych w badaniach marketingowych i społecznych (NVivo, 

Atlas.ti). W ramach ścieżki HR warsztaty będą dot. rekrutacji i selekcji  

w organizacji, tworzenie systemów ocen, modeli kompetencyjnych, budowania 

ścieżek rozwoju, podstaw prawa pracy w MŚP. 

c) Dodatkowe zajęcia realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów 

projektowych (zad. 3) 

Kolejnym etapem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych  

i zawodowych przez pracę w zespołach projektowych na UKSW, w tym  

w zespołach rozproszonych (przez portale społecznościowe i platformy  

do wymiany plików, np. Dropbox). Projekty będą realizowane we współpracy  

z pracodawcami:  

- na ścieżce badawczej będą realizowane projekty dot. komercyjnych badań 

społecznych, tj. przygotowanie, przeprowadzenie i przygotowanie raportu  

w odpowiedzi na lokalne uwarunkowania związane z pracodawcą oraz będzie 

zapewnione indywidualne wsparcie dla studenta; 

- na ścieżce trenerskiej będą realizowane zadania praktyczne dot. symulacji zadań osób 

prowadzących firmę/działalność gospodarczą; zadania projektowe związane 

z procesem szkoleniowym, tj.  zaplanowanie, prowadzenie i ewaluacja szkolenia/

warsztatu dla wybranej grupy. Studenci samodzielnie przygotują i przeprowadzą 

warsztat/szkolenie, mogą się przy tym konsultować z trenerami-opiekunami 

merytorycznymi lub z pracodawcami; 

- na ścieżce HR będą przygotowywane projekty zarządzania zasobami ludzkimi 

realizowane dla organizacji. Zespoły studentów przygotują kompleksową usługę 

HR dla wybranej firmy/organizacji/MŚ. Po prezentacji projektu studenci otrzymają 

informację zwrotną od pracodawców i pracowników UKSW.  

d) Wizyty studyjne u pracodawców (zad. 4) 

Ostatnim etapem rozwoju kompetencji są wizyty studyjne u pracodawców (dobranych 

zgodnie ze ścieżką). Studenci będą na równych prawach z pracownikami, pod 

opieką przedstawiciela pracodawcy - 5 dni po 5h dziennie w organizacji,  

z wyjątkiem ścieżki trenerskiej ze względu na specyfikę modułu. W przypadku 

ścieżki badawczej i HR będą to indywidualne wizyty studyjne. Wizyty studyjne są 

powiązane z następującymi efektami kształcenia w Instytucie Psychologii:  

- na ścieżce badawczej W06, U06, K02 

- na ścieżce HR W11, U05, K03 

- na ścieżce trenerskiej W04, U12, K01 
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2. Oferowane w ramach Projektu zajęcia wspierają rozwój następujących kompetencji: 

 

* zawodowych w obszarze  zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia szkoleń  

i warsztatów oraz badań społecznych rozwijanych przez warsztaty, szkolenia, 

prace projektowe oraz wizyty studyjne. Zajęcia są prowadzone przez praktyków/

przedstawicieli pracodawców oraz pracowników UKSW; 

 

* przedsiębiorczych rozwijanych w ramach warsztatów dot. kształtowania postaw 

przedsiębiorczych oraz budowania realnych planów biznesowych wśród 

studentów/ek ścieżki trenerskiej. Zajęcia są prowadzone przez terenów biznesu; 

 

* interpersonalnych rozwijanych w ramach treningów interpersonalnych oraz 

prac projektowych w zespołach stacjonarnych i rozproszonych. 

 

3. Szczegółowe informacje i harmonogram zajęć będą na bieżąco aktualizowane  

i zamieszczanie w kalendarzach poszczególnych ścieżek oraz na stronie fanpage 

projektu.  

4. Przeprowadzony w przypadku każdego Uczestnik/czka Projektu bilans kompetencji 

(przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia) pozwoli jak najlepiej 

odpowiedzieć na potrzeby studentów.  

5. Po zakwalifikowaniu do Projektu każdy Uczestnik/czka oraz opiekun ścieżki 

opracują wspólnie indywidualny plan rozwoju na podstawie indywidualnych 

wyników uzyskanych w trakcie rekrutacji (testy kompetencyjne, ankieta i arkusze 

obserwacyjne). 

 

§4 

 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Dobór kręgu adresatów projektu jest uzasadniony oczekiwaniami i postulatami 

wynikającymi z analizy badań potrzeb pracodawców oraz badań karier 

absolwentów. 

 

2. Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące obligatoryjne 

warunki: 

a) złożenie aplikacji online 

b) zgłoszenie z inicjatywy studenta chęci nabycia kompetencji wykraczających poza 

obowiązkowy program kształcenia z psychologii na Wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie  

c) zakwalifikowanie na IV (VII lub VIII semestr) rok studiów z psychologii na 

Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie w roku akademicki 

2016/2017 i 2017/2018 (2 edycje projektu). 
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3. Projekt obejmuje kobiety i mężczyzn w proporcji adekwatnej do liczby studentów  

na IV roku. 

4. Każdy Uczestnik/czka wysyłając aplikację online wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby 

realizacji Projektu. 

5. Aplikacja będzie oceniania pod kątem formalnym spełniania kryteriów dostępu,  

a) student wybrał ścieżkę na którą aplikuje, tj. ścieżkę trenerską, HR-ową lub badawczą 

b) student jest wpisany na IV rok studiów (semestr VII lub VIII studiów) 

c) student odpowiedział na wszystkie pytania obowiązkowe (kompletność 

dokumentacji) 

6. Student ma możliwość jednorazowego uzupełnienia aplikacji w sekretariacie 

Instytutu Psychologii/biurze projektu. 

7. Po spełnieniu kryteriów formalnych aplikacja będzie oceniania pod kątem kryteriów 

merytorycznych (każde kryterium będzie ocenianie na skali od 0 do 5 punktów), 

tj.:  

a) Kryterium A) – aktywność pozauczelniana studenta związana z zawodem 

psychologa jako naukowca, pracującego w HR lub trenera. Kryterium będzie 

weryfikowane pod kątem adekwatności do wybranej ścieżki. Aktywność jest 

rozumiana szeroko jako kursy, staże, wizyty, szkolenia, praktyki, itd.   

b) Kryterium  B) – średnia z ocen do III roku włącznie liczona jako suma wszystkich 

ocen (włącznie z poprawkami i wynikiem egzaminów komisyjnych) podzielona 

przez liczbę ocen;  

c) Kryterium C) - zaangażowanie społeczne studentów rozumiane jako praca 

wolontariacka, działania podejmowane w organizacjach i stowarzyszeniach 

pozarządowych; 

d) Kryterium D) – samooceny studenta dot. motywacji do udziału w projekcie, w tym 

chęć założenia działalności gospodarczej;  

e) Kryterium E) – wielkości luk kompetencyjnych mierzonych wynikami testu 

kompetencyjnego i skal obserwacyjnych. Luki są obliczane wg odległości  

od oczekiwanego poziomu/referencyjnego. Im większa luka, tym więcej punktów 

otrzymuje student/ka/  

8. Ogłoszenie wyników jest w postaci trzech list zakwalifikowanych uczestników na 

poszczególne ścieżki. Będzie dołączona także lista rezerwowa. Obie listy będą 

zamieszczone na stronie fanpage ’u oraz będzie rozesłany e-mail indywidualnie do 

aplikantów z informacją o zakwalifikowaniu lub nie. W wiadomości e-mail będą 

podane niezbędne informacje związane z realizacją projektu oraz informacja  

o możliwości odwołania się dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej dla 

osób, które nie zakwalifikowały się do Projektu.  

9. Zakwalifikowane osoby odbędą rozmowę z opiekunami ścieżek oraz opracują 

szczegółowy indywidulany plan rozwoju w trakcie rozmów bezpośrednich.  

10. Student ma możliwość odwołania w ciągu 5 dni od decyzji komisji rekrutacyjnej  

do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. 
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§5 

 

Zasady rekrutacji 

  

1. Rekrutacja do udziału w Projekcie „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta 

psychologii” prowadzona będzie przez Beneficjentów i odbywać się będzie  

na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadą równości szans, w tym 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

2. Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu 

przyjętym we wniosku o dofinansowanie Projektu.  

 

3. O rozpoczęciu i przebiegu rekrutacji informować będą komunikaty zamieszczone  

na stronach Instytutu Psychologii i fanpage ‘u Projektu oraz w wiadomościach  

e-mailowych rozsyłanych studentom spełniającym warunki kwalifikacyjne 

do Projektu. Dokumenty aplikacyjne będą dostępne online w systemie rekrutacji,  

na fanpage ‘u, w sekretariacie Instytutu Psychologii (biuro projektu) oraz wysłane  

w formie załączników do wiadomości e-mailowej.  

 

4. Wsparciem zostanie objętych łącznie 96 studentów/ek Instytutu Psychologii, Wydziału 

Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, tj. po 48 osób dla każdej rocznej 

edycji Projektu. 

 

5. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie działań promocyjnych:  

a) ogłoszenie zamieszczone na fanpage ‘u projektu; 

b) na stronie internetowej Instytutu Psychologii oraz Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej;  

c) w wiadomości e-mail rozesłanej do grupy studentów Instytutu Psychologii 

spełniających kryteria dostępu w Projekcie. 

 

6. Nabór do Projektu wymaga złożenia aplikacji online w Uniwersyteckim Systemie 

Badań Online w okresie trwania rekrutacji. Student otrzyma potwierdzenie przesłania 

zgłoszenia na wskazany e-mail, co jest poświadczeniem, że jego aplikacja została 

zarejestrowana w Biurze Projektu.   

 

7. Przesłana aplikacja zostanie zweryfikowana w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych  

od jej dostarczenia. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu kompletności 

informacji oraz ocenie spełnienia kryteriów określonych w §4 niniejszego 

Regulaminu. 

8. O przyjęciu do Projektu decyduje suma uzyskanych punktów na liście rankingowa osób 

aplikujących o udział w Projekcie, którzy spełnili warunki formalne. Na każdej ze 

ścieżek zostanie przyjęta odpowiednia liczba studentów/ek z najwyższą punktacją,  

tj. na ścieżce badawczej 8 osób; na ścieżce trenerskiej 16 osób oraz na ścieżce HR-

owej 24 osoby w każdej edycji Projektu.  
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9. W przypadku zgłoszenia się do Projektu niewystarczającej liczby studentów, zostanie 

ogłoszona rekrutacja uzupełniająca trwająca od momentu zakończenia rekrutacji 

podstawowej do rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia na danej ścieżce. Rekrutacja 

uzupełniająca zostanie ogłoszona na fanpage ‘u Projektu oraz w formie e-mailingu 

rozesłanego do studentów Instytutu Psychologii spełniających kryteria uczestnictwa 

w Projekcie. 

 

10. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekracza limit określony w Projekcie, 

sporządzona zostanie lista rezerwowa zgłoszeń spełniających warunki formalne. 

Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w Projekcie w przypadku 

rezygnacji osób zakwalifikowanych do Projektu lub niespełnienia warunków przez 

osoby wcześniej zakwalifikowane. Wolne miejsce będzie proponowane pierwszej 

osobie z listy rezerwowej. Dodatkowy nabór z listy rezerwowej przeprowadzony 

zostanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego zadania. 

 

11. Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie wieńczy podpisanie umowy uczestnictwa 

w Projekcie. 

 

12. Każdy/a z Uczestników/Uczestniczek Projektu przed złożeniem dokumentów 

rekrutacyjnych ma obowiązek zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, 

który dostępny jest na fanpage ‘u Projektu oraz w sekretariacie Instytutu 

Psychologii oraz jako załącznik w wiadomości e-mailowej rozsyłanej studentom na 

etapie rekrutacji. 

 

13. Na etapie rekrutacji uczestników do projektu, w celu eliminowania dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami, zostanie włączony pełnomocnik rektora ds. osób 

niepełnosprawnych. Wobec osób z niepełnosprawnościami zapewnione zostaną 

dostosowania wyrównujące ich szanse edukacyjne.  

 

 

§6 

 

Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: 

a) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach Projektu,  

b) uczestnictwa w oferowanych warsztatach i certyfikowanych szkoleniach na wybranej 

przez siebie ścieżce, 

c) otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach Projektu. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w oferowanych zajęciach. 

Możliwość nieobecności w uzasadnionych przypadkach jest określana 

indywidualnie przez każdego prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć (sylabusie), 
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b) przekazywania danych niezbędnych do wypełniania obowiązków w zakresie 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój,  

c) do potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach przez złożenie odręcznego 

podpisu na liście obecności,  

d) udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym wypełniania pre-testów, post testów oraz 

kwestionariuszy oceny zajęć,  

e) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział w Projekcie, 

f) informowania o zmianie danych osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych 

w ciągu 7 dni od ich powstania, 

g) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

h) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, wszystkich Regulaminów UKSW w Warszawie oraz zasad 

współżycia społecznego. 

 

§7 

 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:  

a) żądania złożenia dodatkowych dokumentów związanych z udziałem w projekcie, 

b) gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach Projektu zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  

c) zmiany terminów zajęć z ważnych przyczyn, 

d) monitorowania postępu uczestników biorących udział w zajęciach oraz 

przeprowadzenia ewaluacji projektu.  

 

2. Beneficjent zobligowany jest do:  

a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w dziedzinie 

prowadzonych zajęć, 

b) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego,  

c) respektowania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości płci,  

d) informowania z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianach harmonogramu zajęć przez 

fanpage’a Projektu, wiadomością e-mail oraz zmianie w kalendarzu ścieżek, 

e) wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w formach wsparcia realizowanych 

w ramach Projektu.  
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§8 

 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

  

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest 

zgłoszona najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem przez Uczestnika/

Uczestniczkę pierwszych zajęć (rezygnacja bez podania przyczyny), a także  

w trakcie ich trwania wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona 

ważnymi powodami osobistymi niezawinionymi przez Uczestnika/czkę. Uczestnik/

czka może zostać poproszony o przedstawienie stosownych dokumentów 

potwierdzających zaistnienie usprawiedliwiających okoliczności (np. zaświadczenie 

lekarskie). 

 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/czka zobowiązany/a jest  

do złożenia pisemnego oświadczenia o wycofaniu się z udziału w projekcie wraz  

z podaniem jej powodów.  

 

3. Skreślenie studentów z listy Uczestników/czek Projektu może nastąpić w przypadku: 

a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,  

b) naruszenia umowy przystąpienia do Projektu, 

c) naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie 

nieprawdziwych danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie 

trwania Projektu, 

d) przekroczenia dopuszczalnego limitu absencji na zajęciach. 

 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki z udziału w Projekcie po upływie terminu 

wskazanego w pkt 1, jak również uzasadnionych przyczyn skreślenia z listy 

Uczestnika/czek Projektu, zobowiązany/a jest do pokrycia kosztów swojego udziału 

w Projekcie. 

 

§9 

 

Postanowienia końcowe 

  

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia i obowiązuje do końca realizacji Projektu, tj. do dnia 30 listopada  

2019 r. 

2. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie może ulec zmianie w sytuacji zmiany 

wytycznych lub dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.  
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Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i podania  

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz  

na fanpage’u  Projektu. 

 

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem i umową przystąpienia do Projektu wszelkie 

decyzje podejmuje Beneficjent lub upoważniony przez niego koordynator projektu, 

z uwzględnieniem obowiązujących zasad Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz Kodeks Cywilny. 

 

4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w przypadku 

wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również 

spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu. 

 

5. Integralną częścią regulaminu są następujące załączniki: 

a) Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1; 

b) Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych – Załącznik nr 2; 

c) Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku – Załącznik nr 3. 

https://drive.google.com/open?id=0B1yPQ0j8IxvKWTduX211RzZfck0
https://drive.google.com/open?id=0B1yPQ0j8IxvKNnY1OFRmNW9Lckk
https://drive.google.com/open?id=0B1yPQ0j8IxvKYzRQREdzcXhxR28

