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Zatqcznik 

do Uchwaty Nr 137/493/2017 

Zarzqdu Powiatu Wyszkowskiego 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn. „Dobre kwalifikacje drop do sukcesu uczniow i uczennic z terenu powiatu 

wyszkowskiego" 

wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spofecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Os priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dziatanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow, 

realizowany przez Powiat Wyszkowski. 

DEFINICJE: 

Projekt — nale2y przez to rozumie projekt pn. „Dobre kwalifikacje drogq do sukcesu uczniow 

i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego". 

Beneficjent - Powiat Wyszkowski, Aleja RO2 2, 07-200 Wyszkow. 

Realizator projektu —Starostwo Powiatowe w Wyszkowie., Aleja Ró2 2, 07-200 Wyszkow. 

Biuro projektu — miejsce, w ktorym przechowywana jest dokumentacja projektu oraz 

umaiwiony jest kontakt z personelem projektu: 

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, 

Aleja Ró2 2, 

07-200 Wyszkow, 

Tel. 29 743 59 04, 29 743 59 13 

e-mail: fundusze@powiat-wyszkowski.pl  

www.powiat-wyszkowski.pl   

Komisja Rekrutacyjna — szkolna komisja rekrutacyjna powotana przez Dyrektora szkoty 

w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestnikow. 

Lider Szkolny — osoba odpowiedzialna za nadz6r nad prawidtowym przebiegiem realizacji 

projektu w poszczegolnych szkotach. 

Kandydat/Kandydatka — nale2y przez to rozumie osob ubiegajqcq sig 

o uczestnictwo w projekcie pn. „Dobre kwalifikacje drogq do sukcesu uczniow 

i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego". 

Uczestnik/Uczestniczka projektu — nale2y przez to rozumie ucznia/uczennicq ktory/a- 

zakwalifikowat/ta sig do projektu. 

Uczestnik rezerwowy — przez uczestnika rezerwowego rozumie siq osobq znajdujqcq siq na 

liscie rezerwowej projektu, spetniajqcq kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane 

w § 3 niniejszego Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejkia na listq 

podstawowq w przypadku zwolnienia siq na niej miejsca. 
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Dokumenty rekrutacyjne — formularz rekrutacyjny/deklaracja uczestnictwa wraz 

z 1::iadczeniami. 

Formularz rekrutacyjny/Deklaracja uczestnictwa — dokument, w oparciu, o ktory 

prowadzony jest proces rekrutacji uczestnikow do projektu zainteresowanych udziatem 

w kursach. 

Lista podstawowa — lista ()sob zakwalifikowanych do udziatu w projekcie. 

Lista rezerwowa — lista °sob, spetniajacych kryteria uczestnictwa w projekcie, ktore nie 

zostaty zakwalifikowane na listg podstawowa z powodu braku miejsc. 

Ogwiadczenie uczestnika projektu o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

— dokument podpisywany przez uczestnika z chwila przystapienia do projektu. 

Kierownik projektu — osoba odpowiedzialna za nadzor merytoryczny, techniczny i finansowy 

prawidtowego przebiegu projektu. 

§1. 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. Projekt pn. „Dobre kwalifikacje drogq do sukcesu uczniow i uczennic z terenu powiatu 

wyszkowskiego" jest wspafinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

2. Celem gtownym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 95 uczennic i 130 

uczniow czterech szkot z 2 zespolow szkot i 1 placowki clwiatowej Powiatu 

Wyszkowskiego we wspotpracy z pracodawcami i uczelniami wy2szymi poprzez 

dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 

roku. 

§ 2. 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

1. Niniejszy Regulamin okregla zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa 

w projekcie „Dobre kwalifikacje drogq do sukcesu uczniow i uczennic z terenu powiatu 

wyszkowskiego" nr RPMA.10.03.01-14-7140/16. 

2. Projekt jest realizowany w okresie: od 01-05-2017 r. do 30-04-2019 r. 

3. Projekt realizowany jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego. 

§ 3. 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I NABOR UCZESTNIKOW 

1. Projekt skierowany jest do 225 °sap. 

2. W projekcie uczestniczy6 mogq uczniowie i uczennice szkot zawodowych, dla ktorych 

organem prowadzqcym jest Powiat Wyszkowski, posiadajqcy state zameldowanie 

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)1  na terenie Wojewodztwa Mazowieckiego, tj.: 

I 	. Rozdztal II art.25 Miejscem zamieszkonia osoby fizycznej jest miejscowaSe, w ktarej to osoba przebywa z zamiarem stalego pobytu 
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1) uczniowie Zespotu Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie, 

2) uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, 

3) uczniowie Zespotu Szkot w Dtugosiodle. 

3. Rekrutacja podzielona jest na II etapy: 

1) Etap I — ocena formalna, podczas ktorej !NO badane kryteria dostqpu potencjalnych 

uczestnikow projektu (osoba zamieszkata na terenie wojewodztwa mazowieckiego, 

w rozumieniu przepis6w Kodeksu Cywilnego, zgtoszenie na dziatania zgodne z kierunkiem 

ksztatcenia) na podstawie dostarczonych formularzy rekrutacyjnych/deklaracji 

uczestnictwa 

2) Etap II — ocena merytoryczna, do ktorego przejdq osoby spetniajqce warunki 

formalne, weryfikowane w etapie I. 

4. Warunki szczegotowe udziatu w projekcie: 

1) nab& bgdzie prowadzony przez Szkolne Komisje Rekrutacyjne, 

2) wypetnione dokumenty mo2na sktadae w sekretariatach szkOt wymienionych w ust. 2 

w terminie do 31 maja 2017 r. do godz. 12
00 , 

3) osoby, ktore bqdq zglasza6 sig do udziatu w projekcie bqdq kwalifikowane przez 

Szkolne Komisje Rekrutacyjne. 

4) w przypadku wyczerpania siq okrOonej ilosci przewidzianych miejsc na poszczegolne 

dziatania rekrutacja mole zosta6 zakoficzona przed dniem 31 maja 2017 r., 

5) w przypadku wystqpienia problernow z rekrutacjq w wyznaczonym terminie bqdzie ona 

prowadzona do czasu uzyskania zato2onej Iiczby uczniow i uczennic. 

5. Szczegotowe kryteria kwalifikacyjne obejmujq: 

1) gtownym kryterium kwalifikacyjnym jest przynale2nok do danego kierunku nauczania, 

2) predyspozycje do udziatu w danym dziataniu (na podstawie obserwacji nauczyciela 

zawodowego, rekomendacja nauczyciela — wskazanie na aktywnok ucznia na 

szkolnych zakciach zawodowych, srednia ocen z przedmiotow zawodowych, kt6re 

zakresem dotyczq poszczegolnych dziatari). 

3) do udziatu w projekcie zostanq zakwalifikowani w pierwszej kolejnoki uczniowie 

zamieszkujqcy (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)2  na terenach wiejskich oraz 

uczniowie, ktorzy w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznq ksztatcenie jako ostatni 

rocznik szkolny w toku ksztatcenia w poszczegolnych typach szkot/placowek systemu 

(:iaty prowadzqcych ksztatcenie zawodowe. 

6. Rekrutacja uczestnikow/uczestniczek odbywa6 sig bgdzie zgodnie z zasadq rownoki szans 

i niedyskryminacji oraz rownoki szans kobiet i mq2czyzn. 

7. Uczniowie i uczennice, ktorzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziatu 

w projekcie, zostajq umieszczeni na liscie rezerwowej. W razie skrOenia uczestnika/czki 

z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/a kolejny/a w rankingu uczefi/uczennica 

z listy rezerwowej. 

8. Uczniowie/uczennice bqclq kwalifikowani do udziatu w Projekcie przez Komisje 

Rekrutacyjne, w sktad ktorych wejdq przedstawiciele/Iki powotani przez Dyrektora szkoty. 

2Rozdziat 11 art.25 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowok, w ktorej to osoba przebywa z zamiarem stalego pobytu 
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W przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika/czki zakwalifikowanego/ej do Projektu, 

na jego miejsce kwalifikuje siq kolejna osoba z listy rezerwowej. 

9. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 5 czerwca 2017 roku podejmie decyzjq 

o zakwalifikowaniu do projektu uczniow/uczennic spetniajqcych wymogi formalne, 

z uwzglqdnieniem kryteriow oraz kolejnoki zgtoszeri. Komisja ustala listy oscib 

zakwalifikowanych do projektu oraz listy °sob rezerwowych. 

10. W przypadku zakoriczenia rekrutacji we wczeniejszym terminie niz zaktadany § 3 ust 4 

pkt 2 Komisja Rekrutacyjna decyzje o zakwalifikowaniu do projektu uczniow/uczennic 

spetniajqcych wymogi formalne, z uwzglqdnieniem kryteriow oraz kolejnoki zgloszeri 

podejmie w ciqgu 7 dni od dnia zakoriczenia rekrutacji. Komisja ustala listy osOb 

zakwalifikowanych do projektu oraz listy osob rezerwowych. 

11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwotaniu. 

12. 225 uczniOw i uczennic obligatoryjnie bierze udziat w stazach/praktykach i w zajqciach 

z zakresu kompetencji miqkkich oraz ponadto dodatkowo wg uznania w dodatkowych 

formach doskonalenia, tj., zajqciach specjalistycznych, warsztatach, kursach. 

13. Zgodnie z zato2enianni projektu moiliwy jest udziat jednej osoby z kilku form wsparcia 

w projekcie adekwatnie do kierunku ksztatcenia. 

14. Udziat uczestnikow w projekcie jest bezplatny, koszty jego organizacji pokrywane sq ze 

rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i bud2etu 

paristwa. 

§4 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I TRYB ICH SKLADANIA 

1. Warunkiem udziatu w projekcie jest zto2enie podpisanych dokumentow wymienionych 

poni2ej: 

1) Formularza rekrutacyjnego/Deklaracji uczestnictwa, 

2) (Nwiadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych. 

Powy2sze dokumenty muszq zosta6 podpisane przez uczestnika/czkq projektu oraz 

w przypadku kiedy nie jest to osoba petnoletnia przez jej prawnego opiekuna. 

2. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin sq dostqpne w wersji papierowej w Biurze 

projektu w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Rói 2, 07-200 Wyszkow, pokoj 

Nr 4 i w sekretariatach szkot wymienionych w § 3. ust. 2. Ponadto ww. dokumenty 

udostqpnione sq w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Beneficjenta 

projektu: www.powiat-wyszkowski.pl  i wyiej wymienionych szkot. 

3. Kwalifikacje kandydatow/ek bqclq prowadzi6 Szkolne Komisje Rekrutacyjne. 

4. Rekrutacjq nadzorowa6 bqdq w poszczegolnych szkotach Liderzy Szkolni. 

5. Przyjqcie zgtoszenia nie jest rOwnoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata/tki do udziatu 

w projekcie. 

6. W przypadku wiqkszej Iiczby chqtnych uczniow i uczennic, dla kkdej formy wsparcia 

powstanie dodatkowa lista rezerwowa uczestnikow. Przy czym wszyscy uczniowie 
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i uczennice, ktorzy zakwalifikujq siq do projektu muszq zosta6 objqci staiami 

zawodowymi/praktykami zawodowymi oraz zakciami z kompetencji miqkkich. 

7. W przypadku rezygnacji lub niedopetnienia wymogow formalnych przez uczniow 

i uczennice zakwalifikowanych na ich miejsce zostanq uczniowie i uczennice z listy 

rezerwowej (dotyczy zmian przed rozpoczqciem udziatu w projekcie). 

Maiwok wejkia do projektu z listy rezerwowej na wybrany kurs nie poiniej ni2 po 

zrealizowaniu 10% programu zake lub w indywidualnych przypadkach po uzgodnieniu 

z Kierownikiem projektu. 

8. Procedura rekrutacji obejmuje nastqpujqce etapy: 

1) sporzqdzenie listy uczestnikOw projektu — listy podstawowej i rezerwowej 

uczestnikow zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu, 

2) zatwierdzenie listy uczestnikow projektu przez Starostq Powiatu Wyszkowskiego, 

3) zamieszczenie listy uczestnikow projektu na stronie www.powiat-wyszkowski.pl   

i szkot wymienionych w § 3. ust. 2 na okres realizacji projektu. 

9. Nie zto2enie i nie wypetnienie powy2szych dokumentow w wyznaczonym terminie jest 

rownoznaczne z brakiem maiwoki udziatu we wsparciu oferowanym w ramach 

projektu. 

10. Komisje Rekrutacyjne do ostatecznego zatwierdzenia przedstawiq listy uczestnikow 

Starokie Powiatu w oparciu o nastqpujqce kryteria: 

1) kompletne i poprawnie wypetnione wszystkie dokumenty rekrutacyjne, 

2) spetnienie warunkow formalnych i szczegotowych wymienionych w Regulaminie, 

3) limit miejsc na poszczegolne formy wsparcia. 

11. Z przeprowadzenia postoowania rekrutacyjnego sporzqdzany jest protokot 

potwierdzajqcy zakwalifikowanie ucznia/uczennicy do projektu. 

12. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane INclq wytqcznie dla 

celow realizacji projektu pn. „Dobre kwalifikacje drop do sukcesu uczniow 

i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - na potrzeby procesu rekrutacji, 

monitoringu, sprawozdawczoki i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji szkoleniowej. 

13. Beneficjent/Realizator projektu zapewniajq poufnok otrzymanych informacji i danych 

osobowych, zgodnie z Ustawq o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z pain. zm). 

§ 5. 
OPIS FORM WSPRACIA 

1. W ramach projektu bgdzie realizowane wsparcie w ramach nizej wymienionych zadari: 

. Zadanie 1. State zawodowe dla 199 uczniow i uczennic (99 uczniow i uczennic 

z Technikum w ZS1 w Wyszkowie, 100 uczniow i uczennic z Technikum w CEZiU 

w Wyszkowie), 

• Zadanie 2. Praktyki zawodowe dla 26 uczniow i uczennic (6 uczniow i uczennic z ZSZ 

w ZS1 w Wyszkowie, 20 uczniow i uczennic z ZSZ w ZS w Dtugosiodle), 



t/c4zowSze. 
Program Regionalny 	 serce Polski 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoteczny 

Fundusze 
Europejskie 

• Zadanie 3. Zajgcia z zakresu zdobywania dodatkowych uprawnieri dla 90 uczniOw 

i uczennic (90 uczniow i uczennic z CEZiU w Wyszkowie), 

• Zadanie 4. Warsztaty w szkofach wykszych dla 99 uczniow i uczennic (99 uczniow 

i uczennic z Technikum w ZS1), 

• Zadanie 5. Wyposakenie szkolnych pracowni nauki zawodu, 

• Zadanie 6. Zakcia specjalistyczne dla 101 uczniow i uczennic: 

Kurs kosztorysowania w programie Norma PRO dla 24 °sob (24 uczniow i uczennic 

z ZS1 w Wyszkowie), 

Kurs komputerowego przedmiarowania robot budowlanych dla 25osob (25 uczniow 

i uczennic z ZS1 w Wyszkowie), 

Kurs certyfikatu HACCP dla 32 ()sob (32 uczniow i uczennic z ZS1 w Wyszkowie), 

Kurs prawa jazdy kategorii B dla 20 °sob (8 uczniOw i uczennic z ZS1 w Wyszkowie, 

8 uczniow i uczennic z CEZiU w Wyszkowie i 4 uczniow i uczennic z ZS w Dtugosiodle), 

2. W ramach dodatkowych zajO z zakresu kompetencji miOkich w ramach Zadania 1 

i Zadania 2 muszq wziq6 udziat wszyscy uczestnicy w co najmniej w jednym dziataniu 

(szczegOtowo wymienione w Zatqczniku Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

tj. Formularzu rekrutacyjnym/Deklaracji uczestnictwa). 

3. Stake w przedsiqbiorstwach w wymiarze 150 godzin przewidziane sq dla 72 uczniow 

i uczennic z Technikum w ZS1 w Wyszkowie. Realizowane bqdq w ciqgu 1 do 2 miesiqcy. 

Za udziat w stazach przystuguje wynagrodzenie stazowe w maksymalnej wysokoki 2400 

zt brutto, wyptacane po zakoriczeniu stazy i przedstawieniu odpowiednich dokumentow 

potwierdzajqcych jego odbycie. W ramach staku uczestnicy/czki zostanq objqci 

szkoleniami BHP, otrzymajq odziek ochronnq a takke zwrot kosztow dojazdow). 

4. Stake w przedsiqbiorstwach w wymiarze 300 godzin przewidziane sq dla 27 uczniow 

i uczennic z Technikum w ZS1 w Wyszkowie oraz dla 100 uczniow i uczennic 

z Technikum w CEZiU w Wyszkowie. Realizowane bQdq w ciqgu 3 miesigcy. Za udziat 

w stazach przystuguje wynagrodzenie stazowe w maksymalnej wysokoki 4800 zt brutto 

(za kakde przepracowane 150 godzin przystuguje wynagrodzenie, w wysokoki 2400 zt 

brutto) wyptacane po zakoriczeniu stazy i przedstawieniu odpowiednich dokumentOw 

potwierdzajqcych jego odbycie. W ramach stazu uczestnicy/czki zostanq objgci 

szkoleniami BHP, otrzymajq odziek ochronnq a takke zwrot kosztow dojazdow). 

5. Praktyki w wymiarze 150 godzin w przedsiqbiorstwach przewidziane sq dla 6 uczniow 

i uczennic z ZSZ w ZS1 w Wyszkowie oraz dla 6 uczniow i uczennic z ZSZ w ZS 

w Dtugosiodle. Realizowane bqdq w ciqgu 2 miesiqcy. Za udziat w praktykach przystuguje 

wynagrodzenie w maksymalnej wysokoki 2400 zt brutto, wyptacane po zakohczeniu 

praktyk i przedstawieniu odpowiednich dokumentow potwierdzajqcych jego odbycie. 

W ramach praktyki uczestnicy/czki zostanq objqci szkoleniami BHP, otrzymajq odziek 

ochronnq a takke zwrot kosztow dojazdOw). 

6. Praktyki w przedsiqbiorstwach w wymiarze 300 godzin przewidziane sq dla 14 uczniow 

i uczennic z ZSZ w ZS w Dtugosiodle. Realizowane bqdq w podziale: 150h w 2 miesiqce 

w roku 2017 i kolejne 150h w roku 2018, co tqcznie daje 4 miesiqce. Za udziat 

w praktykach przystuguje wynagrodzenie stazowe w maksymalnej wysokoki 4800 zt 

brutto (za kakde przepracowane 150 godzin przystuguje wynagrodzenie w wysokoki 
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2400 zt brutto) wyptacane po zakoriczeniu praktyk i przedstawieniu odpowiednich 

dokurnentow potwierdzajqcych jego odbycie. W ramach praktyki uczestnicy/czki zostanq 

objqci szkoleniami BHP, otrzymajq odzie2 ochronnq a take zwrot kosztow dojazdow). 

§ 6. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAtU W PROJEKCIE 

1. Wszyscy uczestnicy projektu majq prawo do petnej informacji dotyczqcej swojego 

uczestnictwa w projekcie, w tym w szczegolnoki o terminach, miejscach i zasadach 

uczestnictwa w wybranych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. 

2. Uprawnienia i obowiqzki uczestnika/czki projektu: 

1) kaZdy z uczestnikow/czek projektu zobowiqzany jest do aktywnego uczestnictwa 

w wybranych przez siebie formach wsparcia. Uczestnicy/uczestniczki biorqcy udziat 

w zajqciach, kursach, warsztatach oraz sta2ach i praktykach bqdq potwierdza6 

kaZdorazowo swojq obecnok na Hcie obecnoki. Zajqcia, kursy, warsztaty, state 

i praktyki odbywa6 siq bqdq zgodnie z harmonogramem. 

2) uczestnicy/czki projektu w ramach Zadania 4, tj. Warsztaty w szkotach wy2szych bqdq 

objqci ubezpieczeniem w czasie udziatu w poszczegolnych formach wsparcia. 

3) nieobecnok uczestnika/czki na wiqcej nit 20% zajq6 wymaga pisemnego 

usprawiedliwienia nieobecnoki. Przekroczenie limitu 20% nieobecnoki bez podania 

uzasadnienia jest rownoznaczne z wykluczeniem z udziatu w projekcie. 

4) uczestnik/czka zobowiqzani sq do wypetniania anklet ewaluacyjnych. 

3. Uczestnik/czka projektu zobowiqzani sq do: 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia 

w terminach i miejscach wyznaczonych przez realizatora, 

3) ka2dorazowego potwierdzania swojej obecnoki na zajgciach poprzez ztolenie 

podpisu na przedktadanej 

4) rzetelnego przygotowania siq do zajO, kursow, warsztatow. 

5) wypetniania anklet zwiqzanych z realizacjq projektu i monitoringiem jego 

poiniejszych rezultatciw w czasie trwania projektu i po jego zakohczeniu. 

4. Usprawiedliwienie nieobecnoki podczas zajqC nastqpuje poprzez pisemne wyjanienie 

potwierdzajqce wystqpienie okrOonych okolicznoki. 

5. Za usprawiedliwionq nieobecnok uznaje sig nieobecnok z przyczyn zdrowotnych 

oraz przyczyn losowych. 

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoki uczestnik/czka zobowiqzuje siq do 

samodzielnego uzupetnienia materiatu z opuszczonych zajqC. 

7. Uczestnik/czka 	zobowiqzani sq do 80% frekwencji, w kaZdej z form wsparcia. 

W przypadku przekroczenia 20% nieusprawiedliwionych nieobecnoki, Realizator projektu 

zastrzega sobie prawo wykrelenia uczestnika/czki z listy uczestnikow. 
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8. Realizator projektu dokonuje wykrelenia z listy uczestnikow projektu ucznia/uczennicq, 

ktorzy zto2yli nieodpowiadajgce prawdzie (Awiadczenie lub z nieuzasadnionych powodow 

zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie. 

9.W przypadku wykrelenia uczestnika/czki z listy uczestnikow, nie bqdzie im przystugiwato 

wynagrodzenie stazowe, o ktorym mowa w § 5 ust. 3-6. 

§ 7. 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie prawo do podjqcia ostatecznej 

decyzji posiada Starosta Powiatu Wyszkowskiego. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. 

3. 0 wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Beneficjent powiadomi uczestnikow/czki za 

porednictwem strony internetowej www.powiat-wyszkowski.pl. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem jego podpisania. 
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