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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH ORGANIZOWANYCH  

W RAMACH PROJEKTU 

„Uczymy się w Wojcieszowie” 
Nr projektu: POKL.09.05.00-02-180/12 

 
 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Projekt „Uczymy się w Wojcieszowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Projekt „Uczymy się w Wojcieszowie” realizowany jest przez Prywatne Centrum Kształcenia 

Kadr z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 10, tel. 75 6494161 

3. Niniejszy regulamin określa organizację szkoleń w ramach projektu „Uczymy się  

w Wojcieszowie” 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 08.10.2012 r. 

5. Każda osoba w chwili złożenia formularza rekrutacyjnego akceptuje niniejszy regulamin.   

 

§2. CELE PROJEKTU 

1. Włączenie 36 mieszkańców Wojcieszowa w nurt działań edukacyjnych w okresie X.2012-

V.2013, w szczególności: 

- Wzrost umiejętności z zakresu florystyki użytkowej lub rękodzieła u 24 osób 

- Rozszerzenie wiedzy o zdrowym stylu życia i wzrost aktywności fizycznej min. 16 osób 

- Podniesienie kompetencji informatycznych u 24 osób 

 

§3. REKRUTACJA DO PROJEKTU 

1. Uczestnikami projektu będą osoby dorosłe, w wieku aktywności zawodowej, niezależnie od 

statusu zawodowego, które wykażą chęć uczestnictwa w kształceniu.  

2. Rekrutacja będzie się odbywała w październiku 2012 r.  

3. Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie muszą czytelnie wypełnić formularz 

rekrutacyjny i dostarczyć do dnia 22.10.2012 do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojcieszowie, 

sekretariatu w MOPS w Wojcieszowie lub biura projektu w PCKK na ul. Mickiewicza 10  

w Jeleniej Górze, przesłać faxem na numer 756494161 lub wysłać pocztą elektroniczną na 

adres sekretariat@pckk.pl Formularz dostępny jest na stronie www.pckk.pl 

4. Każdy kandydat / kandydatka może zgłosić się do udziału w jednym lub maksymalnie  

w dwóch kursach. W przypadku wyboru dwóch kursów - każdy kurs musi być z innej 

kategorii:  Kursy informatyczne, Kursy rozwijające kompetencje lub Kurs zdrowego stylu 

życia. 
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5. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby o niskim wykształceniu, nie podejmujące dotąd 

inicjatyw edukacyjnych. Dodatkowo na zakwalifikowanie do projektu ma wpływ kolejność 

zgłoszeń. 

6. Zostanie utworzona lista rezerwowa. 

7. Osoby zgłaszające udział w projekcie zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie. 

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w biurze projektu. 

 

 

§4. DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

1. Projekt przewiduje realizację: 

1) Kursu Podstawy florystyki użytkowej – 30 godzin lekcyjnych (8 spotkań w godzinach 

popołudniowych), w okresie X.2012-II.2013. Grupa 12 osobowa. 

2) Kurs rękodzieła – 30 godzin lekcyjnych (8 spotkań w godzinach popołudniowych),  

w okresie XI.2012-II.2013. Grupa 12 osobowa. 

3) Kurs zdrowego stylu życia – 18 godzin lekcyjnych (6 spotkań w godzinach 

popołudniowych) dla uczestniczek/ów i osób towarzyszących w okresie XI.2012-

V.2013.  

4) Nordic Walking – 46 godzin lekcyjnych (23 spotkania w godzinach popołudniowych)  

w okresie XI.2012-V.2013. Grupa 16 osobowa. 

5) Komputer i Internet w życiu codziennym – 30 godzin lekcyjnych (8 spotkań  

w godzinach popołudniowych), w okresie II-III.2013. Grupa 12 osobowa. 

6) Obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego – 48 godzin lekcyjnych (12 spotkań  

w godzinach popołudniowych), w okresie XI.2012-II.2013. Grupa 12 osobowa. 

 

2. Kursy odbywać się będą w okresie od dnia 29.10.2012 do 30.05.2013 r. 

3. W ramach kursu Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, kawę i herbatę. 

4. Beneficjenci / beneficjentki zobowiązują się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć. 

5. Po ukończeniu kursu uczestnicy / uczestniczki otrzymają certyfikaty. 

 


