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Zatqcznik 

do uchwaty nr 131/482/2017 

Zarzqclu Powiatu Wyszkowskiego 

z dnia 29 marca 2017 r. 

REGULAMIN PROJEKTU 

pt. „Podniesienie aktywnogci zawodowej os6b dorostych w Powiecie Wyszkowskim" 

DEFINICJE: 

Projekt — przedsigwzigcie pn. „Podniesienie aktywnoki zawodowej °sob dorostych 

w Powiecie Wyszkowskim", wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu 

Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, 1:N priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dziatanie 

10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziafanie 10.3.4 Ksztatcenie i doskonalenie zawodowe 

os6b dorostych realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPMA.10.03.04-14-6637/16 podpisanej z Mazowieckq Jednostkq Wdra2ania Programow 
Unijnych. 

Beneficjent — Powiat Wyszkowski, ul. Aleja R62 2, 07-200 Wyszkow. 

Realizator — Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, ul. I Armii 

Wojska Polskiego 82,07-200 Wyszkow. 

Biuro projektu — miejsce, w ktorym przechowywana jest dokumentacja projektu oraz 
umo2liwiony jest kontakt z personelem projektu: 

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

ul. Aleja R62 2 

07-200 Wyszkow 

te1.0 29 743 59 04,0-29 743 59 13 

e-mail:  fundusze@powiat-wyszkowski.pl   

www.powiat-wyszkowski.pl   

Kandydat/Kandydatka (dalej kandydat) — osoba zgtaszajqcy z wtasnej inicjatywy chq6 

ksztatcenia formalnego, podnoszenia, uzupetniania kwalifikacji lub ich formalnego 

potwierdzenia powyiej 18 r. z. uczqca siq, pracujqca lub niepracujqca zamieszkata na terenie 

wojewodztwa mazowieckiego, ktora zto2yta w wyznaczonym terminie poprawnie 

wypetnione dokumenty rekrutacyjne i bierze udziat w procesie rekrutacji do projektu. 

Uczestnik/Uczestniczka (dalej uczestnik) — osoba zakwalifikowana do udziatu w projekcie, 

spetniajqca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w § 3 niniejszego regulaminu, 

wybrana w procedurze rekrutacyjnej. 

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

liscie rezerwowej projektu, spetniajqcq kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w § 3 

niniejszego regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejkia na listg 

podstawowq w przypadku zwolnienia siq na niej miejsca. 

Kursy — Projekt obejmuje kursy umiektnoki zawodowych: spawanie MAG, spawanie TIG, 

kierowca wozkow jezdniowych, kurs barmariski I stopnia, kurs kelnerski, kurs baristyczny, 

kurs uprawnienia SEP do 1 kV, kurs prawa jazdy kategorii B oraz kurs kwalifikacyjny - 

wiadczenie ustug opiekukzych osobie chorej i niesamodzielnej. 

Za realizack kursOw odpowiada Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" 
w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82,07-200 Wyszkow. 
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Dokumenty rekrutacyjne — formularz zgtoszeniowy wraz z 

Formularz zgtoszeniowy — dokument, w oparciu, o ktory prowadzony jest proces rekrutacji 

uczestnik6w do projektu zainteresowanych udziatem w kursach. 

Lista podstawowa — lista osob zakwalifikowanych do udziatu w projekcie. 

Lista rezerwowa — lista osob, spetniajqcych kryteria uczestnictwa w projekcie, ktore nie 

zostaty zakwalifikowane na listq podstawowq z powodu braku miejsc. 

Ogwiadczenie uczestnika projektu o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

— dokument podpisywany przez uczestnika z chwilq przystqpienia do projektu. 

§ 1. 

Cel projektu 

Celem glownym projektu jest wzrost pozycji zawodowej 71 uczestniczek i 152 uczestnikow 

osob dorostych poprzez podniesienie unniektnoki i kwalifikacji zawodowych w ramach 

uczestnictwa w pozaszkolnych formach ksztatcenia w 9 zawodach zgodnych z oczekiwaniami 

grupy docelowej, pracodawcow i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy w powiecie 

wyszkowskim do 31.12.2018. 

Z 223 osob 147 osob bierze udziat w wicej niz 1 formie wsparcia. 

§ 2. 

Postanowienia ogolne 

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

w projekcie „Podniesienie aktywnoki zawodowej osob dorostych w Powiecie 

Wyszkowskim" nr RPMA.10.03.04-14-6637/16. 

2. Projekt jest realizowany w okresie: od 03-04-2017 r. do 31-12-2018 r. 

3. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" 

w Wyszkowie we wspotpracy z Powiatem Wyszkowskim. 

4. Projekt realizowany jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego. 

§ 3. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do 223 osob, ktore: 

1) uczq siq, nie pracujq lub pracujq i zamieszkujq na terenie wojewodztwa 

mazowieckiego (w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego), 

2) sq osobami w wieku powy2ej 18 lat, korzystajq z petni praw publicznych i posiadajq 

petnq zdolnok do czynnoki prawnych, 

3) z wtasnej inicjatywy zainteresowane sq podwy2szenienn i uzupetnieniem posiadanych 

kwalifikacji i umiektnoki lub ich formalnego potwierdzenia. 

2. Rekrutacja uczestnikow do poszczegolnych rodzajow kursow prowadzona bgdzie 

w sposob ciqgty w oparciu o zasady okrelone w ust. 3-10 oraz § 4 i 5. 

3. Rekrutacja podzielona jest II etapy: 

1) Etap I — ocena formalna, podczas ktorej loqdq badane kryteria dostqpu potencjalnych 

uczestnik6w projektu (osoba zamieszkata na terenie wojewodztwa mazowieckiego, 

w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego, osoba dorosta, ktOra ukohczyta 18 rok 

2ycia) na podstawie dostarczonych formularzy zgloszeniowych, 
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2) Etap II — ocena merytoryczna, do ktorego przejdq osoby spetniajqce warunki formalne, 

weryfikowane w etapie I. 

4. Ocena merytoryczna bqdzie prowadzona odrqbnie dia kobiet i mg2czyzn, aby zapewni6 

wybor °sob z ka2clej ptci, zgodnie z zato2eniami projektu (71 kobiet i 152 mq2czyzn). 

5. Kryteria pierwszeristwa uwzglqdniane w trakcie II etapu rekrutacji: osoby bez 

dowiadczenia zawodowego, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby bez co najmniej 

Sredniego wyksztatcenia, osoby nie uczqce siq w systemie dziennym, osoby uczqce siq w 

systemie dziennym, osoby uczqce siq w systemie wieczorowym lub zaocznym — 10 

pun ktow. 

6. Pozostate kryteria punktowe, uwzglgdniane w trakcie II etapu rekrutacji: 

1) osoba zamieszkujqca tereny wiejskie — 2 punkty (weryfikacja: adres zamieszkania), 

2) osoba z niepetnosprawnoSciami — 2 punkty (weryfikacja: orzeczenie 

o niepetnosprawnoSci), 

3) osoba sprawujqca opiekq nad osobq zale2nq/ dzieckiem do 7 roku Zycia — 2 punkty 

(weryfikacja: akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzajqce sprawowanie opieki 

nad osobq zale2nq, orzeczenie o niepetnosprawnoSci osoby zaleinej itp.) 

4) osoba bezrobotna — 2 punkty (decyzja/ zawiadczenie Powiatowego Urzqdu Pracy). 

7. Na podstawie I i II etapu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa, z ktorej 

pierwsze 223 °sob weimie udziat w projekcie. Pozostate osoby zostanq wpisane na listq 

rezerwowq. Osoby z listy rezerwowej, bqdq mogty wziq6 udziat w Projekcie, w przypadku 

rezygnacji osob znajdujqcych siq na ligcie podstawowej. 

8. Moiliwok wejgcia do projektu z listy rezerwowej na wybrany kurs nie poiniej nit po 

zrealizowaniu 10% programu zajg6 lub w indywidualnych przypadkach po uzgodnieniu 

z Koordynatorem Projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu objqte zostanq 

badaniami Iekarskimi stwierdzajqcymi brak przeciwwskazari do uczestnictwa w kursach 

lub w pracy na danym stanowisku. 

9. W przypadku niekorzystnego wyniku badari, uniemaiwiajqcego udziat w projekcie, do 

udziatu w projekcie rekrutowane bqdq osoby z listy rezerwowej. Czas trwania naborow 

zaktada siq na okres od 3 kwietnia 2017 r. do 30 wrzegnia 2018 r. Nabory bqdq 

prowadzone odrqbnie do 9 zadari. 

10. Ka2cla z cos& zainteresowanych projektem mote zto2y6 formularz zgtoszeniowy na 

wybrany rodzaj kursu: 

1) Zadanie 1. Kurs umiektnoSci zawodowych — Spawanie MAG - 50 uczestnikow, 

2) Zadanie 2. Kurs umiejqtnoSci zawodowych — Spawanie TIG - 30 uczestnikow, 

3) Zadanie 3. Kurs umiejqtnoSci zawodowych — Kierowca wozkow jezdniowych - 90 

uczestnik6w, 

4) Zadanie 4. Kurs umiektnoSci zawodowych — Kurs barmariski I stopnia - 50 

uczestnikow, 

5) Zadanie 5. Kurs umiektnoSci zawodowych — Kurs baristyczny - 50 uczestnikow, 

6) Zadanie 6. Kurs umiektnoSci zawodowych — Kurs kelnerski - 40 uczestnikow, 

7) Zadanie 7. Kurs umiektnoSci zawodowych — Uprawnienia SEP do 1 kV -

20 uczestnik6w, 

8) Zadanie 8. Kurs kwalifikacyjny — Swiadczenie ustug opiekuriczych osobie chorej 

i niesamodzielnej - 20 uczestnikow, 

9) Zadanie 9. Kurs — Prawo jazdy kategorii B - 20 uczestnikow. 
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§ 4. 

Dokumenty rekrutacyjne i tryb ich sktadania 

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiqzane sq do zapoznania sie i do 

wypetnienia dokumentow rekrutacyjnych: 

1) formularza zgtoszeniowego, 

2) cAwiadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, 

3) regulaminu uczestnictwa i rekrutacji. 

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

projektu w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, ul. Aleja R62 2, 07-200 Wyszkow, 

pokoj Nr 4 i w sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" 

w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82, 07-200 Wyszkow. Ponadto ww. 

dokumenty udostepnione sq w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej 

Beneficjenta projektu: www.powiat-wyszkowski.pl  i Realizatora Projektu. 

3. Dokumenty rekrutacyjne mo2na dostarczyc osobikie lub za pomocq poczty tradycyjnej 

do sekretariatu Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie, 

ul. I Armii Wojska Polskiego 82,07-200 Wyszkow. 

4. Brak wymaganych wtasnorQcznych, czytelnych podpisow na dokumentach 

rekrutacyjnych lub niekompletnie wypetnione dokumenty rekrutacyjne traktowane sq 

jako btqd formalny. Skutkuje to jednokrotnym wezwaniem do uzupetnienia dokument6w 

w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Je0 kandydat po 

wezwaniu nie uzupetni brakow skutkowac to bedzie odrzuceniem dokumentow 

rekrutacyjnych i odstqpieniem od ich oceny. 

5. Dokumenty rekrutacyjne dostarczone poza okrOonym w § 5 ust. 3 terminem naboru nie 

podlegajq ocenie. 

6. Dokumenty rekrutacyjne muszq bye: 

1) wypetnione w jezyku polskim, 

2) wypetnione komputerowo lub odrecznie drukowanymi literami, 

3) wtasnorecznie podpisane we wszystkich wyznaczonych miejscach, 

4) zto2one w wersji papierowej. 

7. Beneficjent zastrzega, iz wypetnienie dokumentow rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne 

z przyjeciem do udziatu w projekcie. 

8. Kandydat, ktory wycofa raz zto2one dokumenty rekrutacyjne przed ich rozpatrzeniem, 

mote je ponownie zto2ye wytqcznie w terminie procesu rekrutacji. Za date zto2enia 

dokumentow rekrutacyjnych przyjmuje sie date zto2enia nowych dokumentow. 

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedtu2enia/ogtoszenia dodatkowej procedury 

rekrutacji w przypadku niezgtoszenia sie zaplanowanej na dany kurs liczby uczestnikow 

oraz prawo do zamkniecia/zawieszenia rekrutacji przed planowanym terminem jej 

zakohczenia — w przypadku wczeniejszego zgtoszenia sie w procesie rekrutacyjnym 

liczby °sob spetniajqcych warunki uczestnictwa w projekcie, przekraczajqcej trzykrotnok 

zaplanowanej na dany kurs liczby uczestnik6w. 

10. Zto2one dokumenty nie podlegajq zwrotowi i stanowiq dokumentacje projektowq. 
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§ 5. 
Nabor uczestnikow 

1. Proces rekrutacji bgdzie ciqgty, jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem rownoki 

szans. 

2. Informacje o mo2liwogci wziqcia udziatu w kursach, a talde miejscu pobierania 

i sktadania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone sq na stronie internetowej 

Beneficjenta — Powiatu Wyszkowskiego www.powiat-wyszkowski.pli Realizatora — 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie www.ceziu.pl. 

3. Rekrutacja prowadzona jest od 3 kwietnia 2017 r. do 30 wrzegnia 2018 r. lub do 

wyczerpania miejsc w przypadku zrekrutowania wymaganej Iiczby uczestnikOw projektu 

oraz grupy uczestnikow rezerwowych. W jej wyniku wytonionych zostanie 

co najmniej 223 uczestnikow projektu. 

4. Uczestnikiem projektu mole zosta6 ka2da osoba, ktora spetnia tqcznie warunki 

wymienione w § 3 ust.1 i pomyglnie przejdzie proces rekrutacji. 

5. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Realizatora na podstawie dokumentOw 

rekrutacyjnych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 i sktada siq z dwoch etapow. 

6. Z przebiegu etapu oceny formalnej i merytorycznej zostanie sporzqdzony przez 

Realizatora protokot. 

7. Decyzja o wpisaniu kandydata na listq podstawowq lub listq rezerwowq podejmowana 

jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych i przyznanej 

punktacji przez Komisk Rekrutacyjnq i zatwierdzona przez Koordynatorkq projektu. 

8. Kandydatom nie przystuguje prawo do odwotania sig od wynikow rekrutacji. 

9. Kandydaci, ktorzy zostali zakwalifikowani do udziatu w projekcie, zostanq powiadomieni 

o wyniku rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowej. 

10. Beneficjent i Realizator nie bqdq informowali kandydatow o niezakwalifikowaniu siq do 

udziatu w projekcie. 

§ 6. 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie 

1. W projekcie [NO realizowane nastqpujqce formy wsparcia: 

1) Kurs umiejqtnoki zawodowych — Spawanie MAG 1 obejmuje 120 godzin zajq6, w tym 

30 godz. zajq6 teoretycznych i 90 godzin zajq6 praktycznych. 

Zostanie przeprowadzony dla 5 grupy po 10 os x 120 godzin. 

Termin realizacji kursu: V-VIII 2017; IX-XII 2017 oraz I-IV 2018r; IX-XII 2018r. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 

2) Kurs umiektnogci zawodowych — Spawanie TIG - obejmuje 120 godzin zake, w tym 

30 godz. zajq6 teoretycznych i 90 godzin zajq6 praktycznych. 

Zostanie przeprowadzony dla 3 grup po 10 os. x 120 godzin. 

Termin realizacji kursu : IX-XII 2017r. i I-IV 2018r oraz II-V 2018r. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 

3) Kurs umiektnoki zawodowych — Kierowca wozkow jezdniowych obejmuje 

64 godziny zajq6, w tym 45 godz. zajq6 teoretycznych i 15 godzin zajq6 praktycznych 

oraz 4 godziny zajq6 praktycznych - wymiana butli. 

Zostanie przeprowadzony w dla 9 grupy po 10 os. X 64 godziny. 

Termin realizacji kursu V-VII 2017; IX-XI 2017; 1-1112018r41V-VI 2018r; IX-XI 2018. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 
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4) Kurs umiejqtnoki zawodowych — Kurs barmariski I stopnia wpisuje sie w Inteligentne 

Specjalizacje Mazowsza- bezpieczna Zywnok obejmuje 48 godzin zajg6. Zostanie 

przeprowadzony dla 5 grup po 10 os. x 48 godzin. 

Termin realizacji kursu V-VII 2017; IX-XI 2017r; I-111 2018r.; IV-VI 2018r.; IX-XI 2018r. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 

5) Kurs umiejgtnoki zawodowych — Kurs baristyczny wpisuje siq w Inteligentne 

Specjalizacje Mazowsza - bezpieczna Zywnok i obejmuje 48 godzin zajg6. 

Zostanie przeprowadzony dla 5 grup po 10 os. x 48 godzin. 

Termin realizacji kursu: VVII 2017r; IX-XI 2017r; I-111 2018r.; IV-VI 2018r.; IX-XI 2018r. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 

6) Kurs umiejgtnoki zawodowych — Kurs kelnerski, wpisuje sig w Inteligentne 

specjalizacje Mazowsza i obejmuje 48 godzin zajg6. 

Zostanie przeprowadzony dla 4 grup po 10 os. x 48 godzin. 

Termin realizacji kursu: V-VII 2017r.; IX.- XI 2017r.; I-111 2018r.; IV-VI 2018r. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 

7) Kurs umiejqtnoki zawodowych — Kurs Uprawnienia SEP do 1 kV obejmuje 35 godzin 

zajO. 

Zostanie przeprowadzony dla 2 grup grupy po 10 os. x 35 godzin. 

Termin realizacji kursu: IX-XI 2017r.; IV-VI 2018r. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 

8) Kurs kwalifikacyjny —wiadczenie ustug opiekuficzych osobie chorej i niesamodzielnej 

obejmuje 310 godzin zajg6 dla 20 osob. 

Zostanie przeprowadzony dla 20 osob x 310 godzin. 

Termin realizacji kursu: V-XII 2017r., i I-XI 2018r. 

Kurs przeprowadzony zostanie w CEZiU „Kopernik " w Wyszkowie. 

9) Kurs prawa jazdy kategorii B — ustuga zlecona zostanie przeprowadzony w terminie 

IX-XII 2017r. oraz I-IV 2018r. dla 20 osob. 

2. Kursy bgdg prowadzone w formie wyktadow i zajO praktycznych. Kurs zakoriczy sig 

egzaminem przed akredytowanq jednostkg egzaminacyjnq. Beneficjent ponosi koszt 

przystqpienia do egzaminu. Kursy odbywa6 sig bqdq w Wyszkowie. 

3. Uczestnicy zostanq powiadomieni przez Realizatora o miejscu i harmonogramie szkoleri 

w formie telefonicznej lub e-mailowej, nie poiniej ni2 5 dni roboczych przed jego 
rozpoczqciem. 

4. W przypadkach niezale2nych od Realizatora miejsce, terminy kursow mogg ulec zmianie. 

Realizator niezwtocznie powiadomi uczestnikow o zmianie terminu w formie 

telefonicznej lub e-mailowej. 

5. Ka2dy z uczestnikOw otrzyma informacjg, w formie telefonicznej lub e-mailowej, 

o miejscu i terminie przystwienia do egzaminu nie poiniej nit 5 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem egzaminu. 

6. Zajqcia na kursach organizowanych w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

„Kopernik" w Wyszkowie i materiaty szkoleniowe sq bezptatne. Egzaminy zdane 

w pierwszym podejkiu s4 bezptatne. 
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§ 7. 
Prawa i obowigzki uczestnika 

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

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

uczestnictwa w wybranych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. 
2. Ka2cly uczestnik kursu otrzymuje notes, dtugopis i pendrive, ktore stajq siq jego 

wtasnoSciq po zakoriczeniu udziatu w projekcie. 

3. Kaidy uczestnik projektu otrzyma catering podczas kursul. 
4. Ka2dy uczestnik, ktory przystqpi do egzaminu oraz uzyska pozytywny wynik otrzyma 

certyfikat. 

5. Uczestnikowi znajdujqcemu sit= w trudnej sytuacji (osoba bezrobotna, nieaktywna 

zawodowo, z niepetnosprawnoSciami i zamieszkatemu poza terenem prowadzonego 

kursu przystuguje zwrot kosztOw dojazdu uwarunkowany dostqpnoSciq Srodkow 

w buthecie projektu. 

6. Uczestnikowi sprawujqcemu opiekq nad osobq zale2nq przystuguje zwrot kosztow opieki 

zatrudnionej osoby sprawujqcej opiekq nad osoba zale2nq na czas udziatu w kursie 

uwarunkowany dostqpnoSciq Srodkow w budiecie projektu. 

7. Uczestnicy projektu sq zobowiqzani do regularnego uczestnictwa w zajqciach, 

potwierdzonego ka2dorazowo osobistym podpisem na liScie obecnoSci. 

8. Uczestnicy projektu sq zobowiqzani do punktualnego i aktywnego uczestnictwa 

w zajqciach oraz do obecnoSci na przynajmniej 80% wszystkich zajO. Uczestnik projektu 

ma prawo do opuszczenia 20% wszystkich zajqe. 

9. W przypadku nieobecnoSci na zajqciach, uczestnik kursu zobowiqzany jest do 

samodzielnego zrealizowania materiatu bqdqcego przedmiotem opuszczonych zajg6. 

10. Ka2dy uczestnik projektu zobowiqzany jest do przystqpienia do zewnqtrznego egzaminu 

koficowego na zakoriczenie kursow. 

11. Ka2dy uczestnik projektu zobowiqzany jest do wypetniania wszystkich wymaganych 

ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu. 

12. W przypadku zmiany lub pojawienia siq dodatkowych dokumentow wymaganych od 

uczestnikow projektu zobowiqzani sq oni dostarczy6 ww. dokumenty w trybie i terminie 

wskazanym przez Realizatora. 

13. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiqzani sq do informowania Realizatora 

o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru 

telefonu, adresu zamieszkania, miejsca zatrudnienia. 

14. Niewypetnienie obowiqzkow zawartych w niniejszym Regulaminie powoduje skreglenie 

z listy uczestnikow projektu. 

§ 8. 
Rezygnacja i wykluczenie 

1. Uczestnik projektu mole zrezygnowae lub zosta6 wykluczonym z udziatu w kursie lub 

w projekcie. 

2. Uczestnik jest zobowiqzany do poinformowania Realizatora (w formie pisemnej lub 

e-mailowej) o rezygnacji w terminie do dwoch dni od momentu zaistnienia przyczyn 

powodujqcych koniecznoSa rezygnacji. 

3. Uczestnik mole zostae wykluczony z udziatu w projekcie/kursie z powodu: 

1  Nie dotyczy kursu prawa jazdy kat. B. 
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a) przekroczenia 20% nieobecnoki na kursie (niezaleZnie od powodow nieobecnoki), 

z zastrze2eniem ust. 8, 

b) ra2qcego naruszenia norm spotecznych (w szczegolnoki zaktocania przebiegu zajg6 

uniemo2liwiajgcego prawidtowe ich przeprowadzenie oraz udziatu w zajgciach osob 

w stanie wskazujgcym na spoiycie alkoholu lub grodkow odurzajgcych), 

c) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji. 

11. Decyzjq w zakresie wykluczenia uczestnika z udziatu w projekcie podejmuje Realizator po 

konsultacji z Koordynatorkg projektu. 

12. Uczestnik, ktory zostat wykluczony z projektu z powodow okreSlonych w ust. 3 jest 

zobowigzany do zwrotu kosztow swojego uczestnictwa w projekcie. 
13. W przypadku rezygnacji z udziatu w projekcie, uczestnik zobligowany jest do zwrotu 

kosztow swojego uczestnictwa w projekcie. 

14. Koszty, ktore uczestnik zobowigzany jest ponieS6 w przypadku wykluczenia lub rezygnacji 

obejmujg catkowity koszt kursu oraz egzaminu, do ktorego uczestnik miat przystqpie, 

wraz z nale2nynni odsetkami jak dia zalegtoki podatkowych, Iiczonymi od dnia 

rozpoczqcia zajO przez uczestnika do dnia zaptaty. 

15. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, niezaleZnych od uczestnika, mole on zosta6 

dopuszczony do kontynuacji kursu, pomimo przekroczenia 20% nieobecnoki. Za 

nadzwyczajne okolicznoki przyjmuje siq w szczegolnoki chorobq uczestnika, ktorej 

charakter uniemoZliwia osobiste stawiennictwo na zajqciach lub chorobq cztonka rodziny 

uczestnika, powodujqcq przekroczenie dopuszczalnej Iiczby nieobecnoki. Uczestnik jest 

zobowigzany do przedstawienia wiarygodnych dokumentow potwierdzajgcych 

wystqpienie tych okolicznoki. 

16. Wykluczenie uczestnika z udziatu w projekcie wymaga potwierdzenia przez Realizatora 

i przekazania uczestnikowi decyzji w formie pisemnej bqdi e-mailowej. 

17. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z udziatu w projekcie uczestnika bgclqcego na 

liscie podstawowej, zwolnione miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

§ 9. 
Postanowienia koricowe 

1. Ka2cly uczestnik zobowigzany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 3 kwietnia 2017 r. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagajq formy pisemnej. Zmiany wchodzq w Zycie z dniem opublikowania 

zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Beneficjenta i Realizatora. 

4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialnoki za zmiany wynikajgce w szczegolnoki ze zmian 

Wytycznych Instytucji Zarzqdzajqcej i/lub Instytucji PoSredniczqcej II stopnia, warunkow 

realizacji projektu i innych dokumentow Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu w przypadku 

rozwiqzania umowy o dofinansowanie projektu. 

6. Regulamin obowiqzuje przez caty okres realizacji projektu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzjq podejmuje Beneficjent. 
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