
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości - rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań 
mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości”  

nr WND-POWR.03.01.00-00-T230/18 

 

§ 1 
Informacje o projekcie 

1. Projekt „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości - rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie 
zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości” jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-
3MU/18 w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym. 

2. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku wraz z partnerami: Szkołę 
Podstawową Innowacyjnej Edukacji oraz Stowarzyszenie „Akademia Plus 50”. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2020 r., zgodnie z umową  
o dofinansowanie do projektu o nr WND-POWR.03.01.00-00-T230/18. Biuro projektu mieści się w Wyższej Szkole 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, pok. 23 B, 15-472 Białystok, tel. 601419259, 697066160,  
e-mail: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl.  

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie: „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości - rozwój 
wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów 
kształtujących kompetencje przyszłości”.  

2. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie w dwóch edycjach 240 osób (w tym 150 dzieci szkół 
podstawowych, 60 osób dorosłych oraz 30 seniorów): 

Edycja I - 120 uczestników:  
– dzieci klas 1-3: 45 os. 
– dzieci klas 4-8: 30 os. 
– dorośli: 30 os. 
– seniorzy (60+): 15 os. 

Edycja II - 120 uczestników:  
– dzieci klas 1-3: 45 os. 
– dzieci klas 4-8: 30 os. 
– dorośli: 30 os. 
– seniorzy (60+): 15 os. 

3. Głównym celem projektu jest realizacja kursów poszerzających wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz 
rozwijających zainteresowania i niwelujące lukę kompetencyjną w zakresie:  

 komunikacji - w tym: inteligencji emocjonalnej, komunikacji międzypokoleniowej, komunikacji międzykulturowej, 
komunikacji w grupie, komunikacji bez przemocy w sieci, kreowania marki w sieci czy obrony przed 
manipulacją,  

 kompetencji technicznych i komputerowych - w tym: bezpieczeństwa w sieci, programowania, obsługi 
praktycznych aplikacji, sztucznej inteligencji, robotyki oraz podstawowej obsługi komputera i internetu), 

 kompetencji kognitywnych i artystycznych -w tym: neurodydaktyki, czyli jak się uczy mózg, siły umysłu, 
kreatywności, zajęć eksperymentalnych, tańca.  

4. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w soboty (10 spotkań), w godzinach 9.00-15.00:  
Edycja I:  wrzesień 2019 r. - luty 2020 r.  
Edycja II:  styczeń 2020 r. - czerwiec 2020 r.  



 

 

 
5. W projekcie może wziąć udział osoba, która jest mieszkańcem województwa podlaskiego. 
6. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu odbywać się będą w Białymstoku, ul. Ciepła 40. Za przybycie 

dzieci na zajęcia i odbiór dzieci po zajęciach odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.  
7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Koordynator projektu.  

 
§ 3 

Rekrutacja do udziału w projekcie 
1. Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie prowadzona w dwóch edycjach:  

I edycja w terminie od 15 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. do godz. 00:00, bądź do wyczerpania miejsc; 

II edycja w terminie od 4 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do godz. 00:00, bądź do wyczerpania miejsc. 

2. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie 
lista rezerwowa. 

3. Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 

 
§ 4 

Kwalifikacja uczestników projektu 
1. Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie złożonego i wypełnionego kompletu 

dokumentów rekrutacyjnych. Na komplet dokumentów składają się: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie 
uczestnika projektu. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres mailowy szkolaliderow@wsfiz.edu.pl, drogą pocztową oraz bezpośrednio  
w Biurze Projektu: 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
ul. Ciepła 40, pok. 23 B 
15-472 Białystok 

3. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci i równości szans 
i niedyskryminacji, pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę uczestników, 
utworzone zostaną listy rezerwowe. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z Listy Uczestników. 

 
§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
1. Osoba przystępująca do projektu, która podpisała umowę ma obowiązek uczestniczenia w formach wsparcia 

przewidzianych w projekcie. 
2. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: 

 wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 

 bezpłatnego udziału w projekcie, 

 bezpłatnego korzystania z posiłków w dniu realizacji warsztatów. 
3. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: 

 zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, 

 regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem  
- udział w warsztatach zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy, 

 potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe 
złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach, 

 bieżącego informowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział  
w projekcie, 

 wypełniania testów kompetencji, ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu. 
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§ 5 
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 
oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie 
w przypadku, gdy: 

 rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w pierwszej 
formie wsparcia – preferowana forma pisemna, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji; 

 rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia została zgłoszona 
do Koordynatora w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność 
rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi (np. choroba, istotne 
powody zaakceptowane przez Koordynatora). 

3. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie, utraci prawo uczestnictwa w projekcie lub zostanie 
skreślony z listy uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat z listy rezerwowej, 
który zadeklaruje chęć udziału w projekcie. 

4. Jeżeli uczestnik z własnej winy nie ukończy formy wsparcia w ramach projektu, może zostać zobowiązany do 
zwrotu kosztów odbytego wsparcia. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik Projektu jest 
zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu.  
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa 

Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do niniejszego regulaminu. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu. 

 


