
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
Aktywni mieszkańcy Gminy Pokój  

realizowanym przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo 

w partnerstwie z Gminą Pokój 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Aktywni mieszkańcy Gminy 
Pokój  
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013  
3. Projektodawcą jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.  
4. Okres realizacji projektu: 01.11.2010 – 31.03.2011  
5. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:  
a. kryteria uczestnictwa w projekcie  
b. zasady rekrutacji  
c. zasady przyjmowania zgłoszeń  
d. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach  
e. zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie  
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 
niniejszym regulaminem, należą do Koordynatora Projektu.  
 

§ 2 
Cel i założenia projektu  
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności edukacyjnej 30 mieszkańców z terenu 
Gminy Pokój przy wykorzystaniu istniejącego Centrum Kształcenia Na Odległość.  
W projekcie zaplanowano następujące zadania:  
- Promocja projektu  
- Rekrutacja i organizacja zajęć:  
1. Kurs języka angielskiego – okres realizacji od 01.12.2010 do 31.03.2010  
Kurs realizowany w dwóch 10-cio osobowych grupach po 60godz. lekcyjnych/grupę, dwa razy w 
tygodniu po 2 godz. lekcyjne/grupę. Zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych.  



Część zajęć prowadzona będzie z native-speakerem, przewidziano darmowy poczęstunek, 
materiały dydaktyczne, przejazd na miejsce zajęć. W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma 
możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz otrzyma certyfikat 
poświadczający ukończenie kursu.  
 
2. „E-obywatel”- kurs praktycznego wykorzystania Internetu- okres realizacji od 01.12.2010 do 
31.01.2010. Szkolenia realizowane w jednej 10-cio osobowej grupie przez 3 dni, po 6 
godz./dzień.  
W zależności od potrzeb zajęcia będą prowadzone w tygodniu i/lub w weekend w godzinach 
odpowiadających uczestnikom szkolenia.  
W trakcie zajęć będzie można poznać możliwości jakie stwarza Internet, m.in.:  

□ e - praca  

□ e - urzędy  

□ e - edukacja  

□ e - integracja  
 
3. E-learning - szkolenia oparte o platformę e-learningu – okres realizacji od 01.12.2010 do 
31.03.2011 Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie mogła-po konsultacji z 
koordynatorem projektu - wybrać dowolny kurs/kursy realizowany/ne za pośrednictwem 
platformy e-learningowej udostępnionej przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo, taki/takie jak m.in.:  
- Edukon – Wprowadzenie do e-learningu; Przygotowanie do zdobycia Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL–podstawy  

- Oprogramowanie Macromedia – Dreamweaver, Flash  

- Dwuletnie Studium Projektowania Graficznego i Multimediów; i inne  
 

§ 3 
Kwalifikacja uczestników na zajęcia  
1. Do udziału w rekrutacji uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Gminy Pokój (woj. opolskie).  
2. Każdy uczestnik (opiekun prawny uczestnika) przed wypełnieniem formularza ankiety 
zgłoszeniowej do projektu powinien zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.  
3. Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje zespół projektowy.  
4. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu w ramach poszczególnych form wsparcia 
będą miały osoby w następujących kategoriach wiekowych:  
- Kurs języka angielskiego (osoby w przedziale wiekowym 14-25 lat)  
- Szkolenie „e-Obywatel”(osoby przedziale wiekowym 25-51 lat)  
–Szkolenia e-learningowe (osoby w przedziale wiekowym 14-51 lat)  
5. W rekrutacji na kurs językowy przewidziane jest przeprowadzenie testu umiejętności wśród 
osób, które kwalifikują się zgodnie z regulaminem do udziału w zajęciach.  
6. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba planowanych miejsc, wybór uczestników 
zajęć będzie wynikać z kolejności zgłoszeń.  
7. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników na 
dany rodzaj zajęć utworzona zostanie grupa rezerwowa.   
8. W przypadku trudności z utworzeniem grup szkoleniowych przewidziano możliwość 
uczestniczenia jednej osoby w kilku formach wsparcia przewidzianych w projekcie.  
9. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostają podane do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo (tablice ogłoszeń, stron-a -y .www).  
10. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane telefonicznie 
i/lub mailowo, lista uczestników zostanie opublikowana na stronie www.gminapokoj.pl oraz  na 
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój. 
11. W przypadku rezygnacji uczestników Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona 
pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeżeli ta osoba lub jej rodzice, prawni opiekunowie  



(w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażą ponownie wolę wzięcia udziału w Projekcie  
i ponownie wypełnią ankietę zgłoszeniową.  
12. Warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie osoby niepełnoletniej jest złożenie przez 
rodziców dziecka/opiekunów prawnych podpisanego formularza ankiety zgłoszeniowej 
(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) potwierdzającego udział osoby 
niepełnoletniej w projekcie.  
13. Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 
Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
 

§ 4 
Uprawnienia uczestników  
1. Uczestnicy uprawnieni są do:  
 
a. nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu,  
b. otrzymania poczęstunku podczas zajęć,  
c. otrzymania materiałów dydaktycznych/promocyjnych,  
d. potwierdzenia w formie certyfikatu/zaświadczenia udziału w zajęciach.  
 

§ 5 
Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie  
1. Obecność na zajęciach (kurs języka angielskiego, szkolenie „e-Obywatel”) jest obowiązkowa.  
2. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi 
wypadkami losowymi. Wyżej wymienione dokumenty uczestnik/ rodzic/opiekun prawny 
niepełnoletniego uczestnika przekazuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia 
zdarzenia osobie prowadzącej zajęcia lub Koordynatorowi Projektu w celu usprawiedliwienia 
nieobecności.  
3. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach ( choroba, zmiana 
miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczestnicy zakwalifikowani mają prawo do 
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego 
przyczynach.  
 

 
§ 6 

Zasady odpłatności  
1. Zajęcia realizowane są w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
2. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe  
1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 05.11. 2010 r.  
2. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 
realizacji projektu lub dokumentów programowych.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator 
Projektu.  
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.  
 


