
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Akademia kluczowych kompetencji mieszkańców województwa śląskiego” 

§1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie: projektu 

„Akademia kluczowych kompetencji mieszkańców województwa śląskiego” nr WND-RPSL.11.04.03-24-02C7/15-

003 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.  Projekt „Akademia kluczowych 

kompetencji mieszkańców województwa śląskiego” realizowany jest przez „INTERLOGOS” S.C. ANNA 

OLEJNICZAK, JAROSŁAW OLEJNICZAK 

§ 2 

Definicje 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt „Akademia kluczowych kompetencji mieszkańców województwa śląskiego” nr WND-

RPSL.11.04.03-24-02C7/15-003 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 

działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie 

ustawiczne.   

2. Organizator/Beneficjent – INTERLOGOS S.C. ANNA OLEJNICZAK, JAROSŁAW OLEJNICZAK na podstawie 

umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach 

3. Kandydat- osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w 

Regulaminie. 

4. Uczestnik- Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

5. Szkolenie- cykl zajęć językowych lub komputerowych organizowanych przez Beneficjenta realizowanych w 

ramach Projektu zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem. 

6. Instytucja Wdrażająca/Nadzorująca- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

7. UE- Unia Europejska; 

8. EFS- Europejski Fundusz Społeczny; 

9. Strona internetowa Projektu: http://www.slaskie-interlogos.edu.pl/ 

§ 3 

Ogólne założenia projektu 

1. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017 - 30.09.2019 

2. Projekt jest skierowany do grupy 1476 osób (885K/591M) dorosłych, pracujących, w wieku 25-64 lata, 

mieszkających w województwie śląskim, którzy nabędą/uzupełnią zdolności komunikacyjne z zakresu j. 

angielskiego/niemieckiego/francuskiego lub kursu komputerowego, które umożliwią  przystąpienie do 

egzaminu zewnętrznego; 

3. Projekt będzie realizowany na terenie województwa śląskiego, w 4 miastach: Katowice, Rybnik, Bielsko-Biała i 

Częstochowa  

4. W ramach projektu planowane są: Szkolenia językowe i komputerowe 

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na odpowiednie grupy językowe i komputerowe, podzielone pod 

względem poziomu: A, B, C, po 12 osób. Każda z grup językowych będzie objęta 240 h szkoleniem, planuje 

się 2 spotkania tygodniowo po 3 godz.  Grupy komputerowe objęte będą 120 h szkoleniem, planuje się 2/3 

spotkania w tygodniu po 3/6 h dziennie. Szkolenie zakończy się dyplomem potwierdzającym zdobyte 



 

 

 

umiejętności. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne. W ramach projektu uczestnicy przystępują do 

egzaminu zewnętrznego odpowiedniego poziomem do ukończonego kursu. 

§ 4 

Rekrutacja do Projektu 

1. Nabór i selekcja dokumentów do projektu będzie ciągła, podczas trwania całego projektu, 

2. Podczas rekrutacji każdy zainteresowany będzie musiał spełnić wymóg kryterium dostępu tj.: 1. osoby 

zamieszk. w województwie śląskim (oświadczenie), 2. Wiek 25-64 (dowody osobiste), 3. Osoby pracujące 

(zaświadczenie z zakładu pracy) 4. Osoby należące do minimum jednej z poniższych premiowanych punktowo 

grup.  Punkty dodatkowe przyznawane będą dla 1. Kobiet +5 pkt.- DO, 2. Osoby po 50 r. ż. +5 pkt. - DO, 3. 

Osoby o niskich kwalifikacjach +5 pkt. – oświadczenie, 4. Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich +3 pkt. – 

DO/oświadczenie, 5. Osoby niepełnosprawne +3 pkt. – orzeczenie lekarskie 

3. Kwalifikacja Uczestników – etapy rekrutacji obejmują złożenie dokumentów zgłoszeniowych: 

- ankiety rekrutacyjnej  

 - danych na potrzeby wskaźników i sytemu sl2014; 

 - wymaganych oświadczeń (w tym zapoznania się z regulaminem udziału).  

Zgłoszenia do projektu będzie można składać w biurach projektu oraz drogą poczty zwykłej i elektronicznej - 

(formularze będą dostępne na stronie www projektu). 

4. Po zakończeniu poszczególnych etapów rekrutacji utworzona będzie lista uczestników projektu oraz lista 

rezerwowa, z której będzie można dołączyć do projektu, jeżeli zakwalifikowany Uczestnik zrezygnuje z udziału 

w projekcie z przyczyn losowych 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dodatkowo każdy Uczestnik ma obowiązek podpisywania listy 

obecności na każdych zajęciach. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji związanych  

z uczestnictwem w Projekcie Organizatorowi oraz instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla 

poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.   

3. . W ramach Projektu Organizator nieodpłatnie zapewni każdemu Uczestnikowi: 

 udział w Szkoleniu o którym mowa w § 3, 

 pomoce naukowe dla uczestników oraz materiały szkoleniowe, 

4. Uczestnik zobowiązany jest do: 

 obecności na zajęciach, 

 punktualności, 

 aktywnego uczestnictwa w Szkoleniu 

  właściwego zachowania, 

 zgłaszania nieobecności na zajęciach z ważnej przyczyny z 3 dniowym wyprzedzeniem, 

 podejścia do egzaminu zewnętrznego na koniec kursu 

5. Warunkiem ukończenia Szkolenia  jest 80 % frekwencja na zajęciach. 

6. W trakcie Szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających. 

Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w trakcie przerwy,  

w miejscach do tego celu wyznaczonych. 

7. Uczestnik pokrywa wszelkie koszta związane z usunięciem szkód i zniszczeń wyrządzonych przez siebie 

podczas trwania Szkolenia. 



 

 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników, którzy rażąco naruszają porządek 

organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem. 

9. Uczestnik może skorzystać tylko z jednego cyklu szkolenia (poziom A, B lub C), nie może brać udziału w kliku 

kursach realizowanych w ramach jednego projektu (uczestnik wybiera albo jeden język albo kurs 

komputerowy), 

§ 6 

Warunki rezygnacji 

1. Z przyczyn losowych Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować  

z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem Szkolenia, informując o tym Organizatora nie później niż na 7 dni 

roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie Szkolenia może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn 

losowych i wymaga pisemnego usprawiedliwienia. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Szkolenia, Organizator może żądać, aby 

Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika, na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowana inna osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy uczestników Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu 

podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz wszystkich materiałów, które otrzymał podczas kursu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze 

Projektu i na stronie internetowej Projektu.  

Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim 

postanowień. 

2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu decyzje podejmuje Lider 

Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Projektu. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane  

w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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