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REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
„Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
 

§1 
Informacje o projekcie 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach 

Projektu  „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ 
z gminy Ornontowice”. 

2. Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ 
z gminy Ornontowice” realizowany przez Gminę Ornontowice jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.   
4. Projekt przewiduje objęcie wsparciem grupy 20 osób w wieku gimnazjalnym 

i ponadgimnazjalnym zamieszkujących w gminie Ornontowice. 
5. Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Ornontowice przy ulicy Zwycięstwa 

26 a. pok. 322. Kontakt telefoniczny: 032 33 06 264. Faks: 032 33 06 215, e-mail: 
projekt@ornontowice.pl. 
 

§2 
Słownik pojęć 

 
Wyjaśnienie pojęć uŜytych w niniejszym regulaminie: 

1. Projektodawca – Gmina Ornontowice. 
2. Projekt – Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez 

młodzieŜ z gminy Ornontowice”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie. 
4. Uczestnik – osoba biorąca udział w procesie rekrutacji do Projektu, a następnie 

dopuszczona do udziału w Projekcie. 
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§3 
Cel projektu 

 
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie atrakcyjności wykształcenia matematycznego 
i przyrodniczego wśród mieszkańców Ornontowic w perspektywie ich przyszłej kariery 
edukacyjnej i zawodowej. 

 
§4 

Zakres wsparcia 
 

1. Zakres wsparcia w ramach Projektu obejmuje udział kaŜdego uczestnika w: 
• Indywidualnym godzinnym spotkaniu z doradcą zawodowym, 
• Spotkaniach z przedstawicielami zawodów inŜynieryjno-technicznych, 

przyrodniczych, a takŜe deficytowych, oraz 
• Wizycie studyjnej na Politechnice Śląskiej. 

2. Udział w zaplanowanych formach wsparcia jest bezpłatny. 
3. Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do uczestnictwa: 

• w godzinnym spotkaniu z doradcą zawodowym, 
• w co najmniej czterech z pięciu spotkań z przedstawicielami zawodów, 
• w wizycie studyjnej na Politechnice Śląskiej.   

 
§5 

Zasady rekrutacji 
 

1. Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców gminy Ornontowice w wieku 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2011 roku, aŜ do 
zakwalifikowania planowanej liczby 20 osób. Zainteresowani składają na tym etapie 
formularze rekrutacyjne. 

3. Rekrutację przeprowadzi koordynator projektu. 
4. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. 
5. Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadą równości szans kobiet 

i męŜczyzn, w której przedstawicielom obu płci przypisuje się taką samą wartość 
społeczną, równe prawa oraz zapewnia się równy dostęp do szansy rozwoju. 

6. Lista osób przyjętych do projektu będzie dostępna u koordynatora projektu. 
7. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do udziału 

w Projekcie zobowiązani będą do podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 
oraz Oświadczenia uczestnika Projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

8. Uczestnik składający dokumenty zobowiązany jest do podania informacji zgodnych ze 
stanem faktycznym.  
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§6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich przewidzianych 
w Projekcie formach wsparcia. 

2. Podczas spotkań z przedstawicielami zawodów inŜynieryjno-technicznych, 
przyrodniczych , a takŜe deficytowych uczestnicy otrzymują poczęstunek. 

3. Ukończenie Projektu potwierdzone zostanie wydanym upominkiem 
okolicznościowym w formie ksiąŜki. Otrzymają go uczestnicy Projektu, którzy spełnią 
określony w § 4 ust. 3 obowiązek. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do: 
• przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
• uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla niego spotkaniach, 
• punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
• potwierdzenia uczestnictwa kaŜdorazowo na liście obecności, 
• wypełniania ankiet oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Projektu dostarczonych przez Projektodawcę w okresie jego 
realizacji, 

• usprawiedliwienia kaŜdej nieobecności spowodowanej chorobą lub waŜnymi 
sytuacjami losowymi. 

5. Uczestnik Projektu zostaję skreślony z listy uczestników w przypadku: 
• przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, 
• złoŜenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, 
• innych istotnych przyczyn. 

6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik Projektu 
będzie mógł zostać zobowiązany do wyrównania kosztów, którymi moŜe z tego 
powodu zostać obciąŜony Projektodawca przez Instytucję Finansującą. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wraz ze złoŜeniem podpisu pod Deklaracją uczestnictwa w Projekcie niniejszy 
regulamin zyskuje za obopólną zgodą moc umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie 
przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. 

3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i obowiązuje 

w całym okresie realizacji Projektu.  
 
 


