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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 
W ramach szkolenia realizowanego w ramach projektu 

pt. „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich. POKL.09.05.00-14-629/11 

  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 
1. Beneficjent Projektu zwany dalej Organizatorem – Fundacja Omnibus im. Franciszki Drab z siedzibą  w Warszawie. 
2. Partner Projektu - Gmina Obryte/Szkoła Podstawowa w Obrytem, Obryte 114. 
3. Projekt – p.t. „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci”, realizowany                

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia                 
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5. - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

4. Szkolenie – realizowane w ramach projektu. 
5. Kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w 

Regulaminie Uczestnictwa w projekcie „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego 
dzieci”. 

6. Uczestnik - Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do 
udziału w szkoleniu. 

§ 2 
Ogólne założenia projektu 
1. Podstawowym celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia 

poziomu wykształcenia oraz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój regionu. 
2. Projekt, w tym w/w szkolenie z księgowości będzie realizowany w okresie od 28.12.2012r. do 30.04.2013r. na 

terenie gminy Obryte, w województwie mazowieckim. 
3. Projekt przewiduje przeszkolenie z zakresu księgowości 25 osób zamieszkujących na terenie Gminy Obryte. 
4. Program szkolenia obejmuje łącznie 98 godzin kursu. 
5. Udział w kursie jest bezpłatny. 

6. Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w minimum 85% zajęć i możliwość do przystąpienia 
do testu końcowego. 

7. Organizator pokrywa następujące koszty związane ze szkoleniem: 

 Koszty materiałów dydaktycznych, w tym materiały drukowane, 
8. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych. 
 
 

§ 3 
Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są: 
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 w Fundacji Omnibus im. F. Drab w Warszawie pod nr tel. 78118115  lub na stronie www.fundacjaomnibus.pl 

 w Biurze Projektu/Siedzibie Partnera (Szkoła Podstawowa w Obrytem 114, 2 dni  w miesiącu,  u pani 
Agnieszki Elak  tel. 509825658.                                                                                                                                                                  

   

II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie 

§ 4 
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki: 
1. Posiadają status rolnika lub osoby nieaktywnej zawodowo 
2. Zameldowanie (lub zamieszkanie) w województwie mazowieckim w gminie Obryte. 
3. Rodzice dzieci w wieku od 3 r. ż do 13 r.ż. 

 

Procedura rekrutacyjna: 

§ 5 

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie zobowiązane są dostarczyć osobiście Koordynatorowi  lub prowadzącemu 
zajęcia: 
 
1. Wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze projektu, siedzibie Partnera projektu           

u Koordynatora oraz na stronie www.fundacjaomnibus.pl 
2. Oświadczenie Uczestnika, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla celów rekrutacyjnych, 

monitoringu i ewaluacji projektu. Uczestnik podpisując powyższy dokument oświadcza, iż ma świadomość 
posiadania prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych 
- wzór znajduje się na stronie www.fundacjaomnibus.pl. 

3. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiąże się do podpisania deklaracji udziału  
w projekcie. 

4. Planowany termin składania pełnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych mija dnia 27.12.2012 r. 
5. Zgłoszenia dokonywane bez zachowania powyższych postanowień nie będą przyjmowane ze wzglądu na swoje 

wady formalne, zaś złożone pozostaną nierozpatrzone. 
6. O przyjęciu do Projektu decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych. 
7. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 
8. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu – Szkoła Podstawowa w Obrytem, Obryte 114. 
9. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydaci informowani będą drogą e-mail, telefonicznie, pocztą. 
10. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc Organizator będzie kontaktował się  

z osobami z listy rezerwowej. 
 

III. Organizacja szkoleń 
 

§ 6 
 
1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją szkoleń ogłaszane będą przez  Organizatora na stronie 

internetowej www.fundacjaomnibus.pl na stronie internetowej Partnera www.psobryte.szkolnastrona.pl. 
2. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym po zakończeniu udziału w projekcie. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwie w warsztatach motywacyjnych 2 razy w 
ciągu semestru zimowego w roku 2013r. Uczestnictwo w warsztatach jest warunkiem 
ukończenia kursu. 

§ 7 
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1. Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej w sali lekcyjnej ewentualnie w innym miejscu wskazanym przez 
Organizatora. 

2. Zajęcia będą odbywać się w soboty. Harmonogramy szkoleń znajdują się na stronie internetowej Organizatora 
Projektu i Partnera.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów szkoleń i godzin, w których będą się one odbywać. 
4. W ramach Projektu każdy Uczestnik otrzyma bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych.  

§ 8 
1. Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu, a osoby z pozytywnym 

wynikiem przeprowadzonego testu - certyfikaty  wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia będzie udział w min. 85% zajęć. 

§ 9 
1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez Organizatora podczas kursów.  

§ 10 
1. Organizator kursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 
2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień Organizator 

niezwłocznie poinformuje drogą: e-mailową, telefoniczną lub osobiście o tym fakcie Uczestników. 
3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator projektu. 

§ 12 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2012r. i obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
 

§ 13 
1. Niniejszy regulamin dostępny jest: 

 na stronie Organizatora www.fundacjaomnibus.pl w Biurze Projektu. 
 
 
 
 
 
 
Zapoznałem się z regulaminem i otrzymałem materiały dydaktyczne 
 
 
 
 
 
 
 Obryte 28.12.2012                                                                    …………………………………………………….. 
                                                                                                                        Czytelny podpis uczestnika kursu 

 
 
 
 

 

http://www.fundacjaomnibus.pl/

