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REGULAMIN UCZESTNICTWA     
w projekcie mobilności „Zawód moją pasją – możliwość zdobycia nowych umiejętności  
w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii Algavre” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespołu Szkół nr 7  
w Tychach: „Zawód moją pasją – możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie 
hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii Algavre”. 
 
2. Projekt  zakłada tygodniowy staż w Bradze (w okresie ferii zimowych). 

 
§ 2 

Uczestnicy projektu 
1. Do udziału w projekcie mobilności mogą zgłaszać się pracownicy Zespołu Szkół nr 7  
w Tychach, bezpośrednio związani z kształceniem zawodowym uczniów: 
a) nauczyciele zawodu, 
b) nauczyciele języków obcych zawodowych, 
c) kadra kierownicza, nadzorująca przebieg kształcenia zawodowego uczniów. 
 
2. Od uczestników projektu wymaga się przynajmniej podstawowej znajomości języka angielskiego oraz 
motywacji do udziału w projekcie. 

 
§ 3 

Sposób rekrutacji uczestników 
1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. 
 
2. Potencjalni uczestnicy projektu zostaną poinformowani o możliwości udziału w nim: 
a) podczas konferencji Rady Pedagogicznej, na której zostanie przekazana informacja o projekcie   
b) za pośrednictwem strony internetowej http://www.zs7tychy.republika.pl/ 
 
3. Rekrutacji uczestników projektu dokona zespół zajmujący się realizacją projektu, na podstawie oceny 
formularzy zgłoszeniowych. 
 
4. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie: 
a. spełnienie kryteriów formalnych wskazanych  w  § 2 ust. 1. i  2.  
b.  ilość otrzymanych punktów za: 

 autorstwo lub współautorstwo programu podwyższającego kompetencje zawodowe 
uczniów ZS nr 7 w Tychach (realizowanego w ramach POWER lub Erasmus+): 
po 3 punkty za każdy program, 

 pełnienie funkcji koordynatora projektów unijnych POWER lub Erasmus+: po 3 punkty za 
każdy projekt, 

 projekt działań upowszechniających rezultaty stażu: 0-10p. (osoby zakwalifikowane do 
wyjazdu na staż będą zobowiązane do zrealizowania swoich projektów; jeżeli 
przedstawiony projekt będzie wymagał współpracy z innymi nauczycielami, do wniosku 
należy dołączyć ich zgodę; nie przewiduje się dofinansowania projektów z budżetu 
programu) 

 
6. W przypadku uzyskania przez uczestników rekrutacji tej samej ilości punktów pierwszeństwo będzie 
miała osoba, która do tej pory nie brała udziału w szkoleniach zagranicznych w ramach projektów 
unijnych. 

7. W razie rezygnacji uczestnika, który wcześniej zadeklarował chęć udziału w projekcie i pomyślnie 
przeszedł rekrutację, do udziału w projekcie będą zapraszane osoby z listy rezerwowej. 

8. O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni osobiście. 
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9. Formularze rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7 w Tychach oraz na stronie 
internetowej http://www.zs7tychy.republika.pl/ 
 
10. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie szkoły (w zaklejonych i podpisanych kopertach) 
–  w terminie: do 23 października 2017. Powyższy termin jest nieprzekraczalny. 
 
 

§ 4 
Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu bierze udział w projekcie nieodpłatnie.  

2. Uczestnik pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z podania na etapie rekrutacji  błędnych 

danych identyfikacyjnych np. koszty przebukowania.  

3. Uczestnik projektu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć, wykonanych w trakcie realizacji 

projektu, na których znajduje się jego wizerunek - w celu upowszechniania wiedzy o projekcie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do działań związanych z ewaluacją i rozpowszechnianiem rezultatów 

projektu. 

 

 
§ 5 

Zasady rezygnacji ze szkoleń 
W przypadku rezygnacji z projektu uczestnik zgadza się na pokrycie kosztów w wysokości wydatków 
poniesionych przez Zespół Szkół nr 7 w Tychach w terminie 14 dni od wezwania.  
 
 

 
  ………………………………………………………… 

  (data i podpis uczestnika) 
 


