Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Ja w Internecie”
§1
Informacja o projekcie
1. Projekt pod nazwą „Ja w Internecie” to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „ zwany dalej
„Projektem” realizowany jest przez Fundacje Legalna Kultura w Warszawie ul. Marszałkowska 84/92 , lok 121 - zwanym
dalej „ Operatorem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020; Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
2. Grantobiorca – Miasto i Gmina Szamotuły z siedzibą w Szamotułach , ul. Dworcowa 26 ; 64-500 Szamotuły. Realizuje
zakres mikroprojekt w oparciu o scenariusze dostarczone przez operatora.
3. Partner – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu ul. Piątkowska 94 blok „C”
4. Realizator / Biuro Projektu – Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o o. , ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły
Biuro czynne jest w dniu robocze (od poniedziałku do piątku ) w godzinach od 8.30 do 15.00.
Kontakt telefoniczny : 518- 381-958, Kontakt mailowy: jawinternecie@csszamotuly.pl
5. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo wielkopolskie
6. Okres realizacji projektu: 01 listopada 2018 do czerwca 2019 roku
§2
1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji , w tym naboru i wyboru uczestników szkoleń oraz zasady uczestnictwa
w Projekcie.

2.

Grantobiorca będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w projekcie 244 uczestników.
§3
Warunki uczestnictwa

1.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia ( w tym osób niepełnosprawnych ) kobiet i mężczyzn.

2.

Kandydaci którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu , muszą zdeklarować się ,że
będą uczestniczy przynajmniej w jednym temacie szkoleniowym , który trwa 12 godzin.

§4
Ogólne zasady rekrutacji

1.

Rekrutacja odbywać się będzie przy pomocy takich kanałów przekazu jak: spot reklamowy emitowany w
lokalnym kinie , prasa, ulotki, plakaty , portale internetowe , strony www.szamotuly.pl , www.csszamotuly.pl .
Dodatkowo informacja o projekcie przekazana zostanie w szkołach przedszkolach , i innych instytucjach ,tak
ażeby trafiła do najliczniejszej grupy osób.

2.

Kandydaci przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, maja obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu .

3.

Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest na stronie www.szamotuly-internet.evenea.pl oraz w Biurze
Projektów - Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o o. , ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły. Pozostałe dokumenty
zgłoszeniowe wypełnia się na miejscu.

4.

Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu czyli od 01 listopada 2018 do 30
czerwca 2019 roku, lub skutecznego zrekrutowania 244 osób.

5.

Zgłoszenie można dokonać elektronicznie na adres www.szamotuly-internet.evenea.pl ,lub osobiście w Biurze
Projektu ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły . Biuro czynne jest w dniu robocze (od poniedziałku do piątku ) w
godzinach od 8.30 do 15.00.

6.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową .

7.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób niedyskryminacyjny, a o udziale będzie decydować kolejność
zgłoszeń, oraz informacja o poziomie zaawansowania / znajomość i potrzeb w danej tematyce szkolenia tak ażeby
wsparcie dotarło do osób które go najbardziej potrzebują.

8.

Kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji w
formie telefonicznej lub e-malowej.

9.

Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
§5
Organizacja szkoleń

1.

W ramach realizacji projektu zorganizowanie zostaną szkolenia z następujących bloków tematycznych

a)

Rodzic w intrenecie

b)

Kultura w Sieci

c)

Działam w sieciach społecznościach

d)

Tworzę własną stronę internetową ( blog)

e)

Moje Finanse i transakcje w sieci.

2.

Kandydat wypełniając formularz rekrutacyjny powinien zaznaczyć wybór szkolenia trwający 12 godzin.

3.

Liczebność osób w grupie szkoleniowej – 12 osób

4.

Zakłada się ,że jedna osoba będzie mogła wziąć udział w maksymalnie 1 szkoleniu najbardziej odpowiadająca jej
potrzebom.

5.

Szkolenia odbywać się będą w formie 6 - godzinnym czyli 2 spotkania po 6 godzin zegarowych

6.

Szkolenie organizowane będą w dni robocze i/lub weekendy

w zależności o potrzeb uczestników. Planuje się

zorganizowanie grup dopołudniowych i popołudniowych i/lub weekendowych. W formularzu rekrutacyjnym
uczestnik powinien zaznaczyć jakie godziny najbardziej mu odpowiadają.
7.

Realizator zapewnia w ramach szkoleń:

a)

materiały szkoleniowe

b)

pracę na komputerach przenośnych

c)

catering (np. kawa, herbata , woda , ciastka i inne)

8.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć.

9.

Realizator szkoleń w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość późniejszego przekazania materiałów
uczestnikom szkolenia.

10. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
11. Warunkiem udziału Uczestnika w Projekcie jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku,
w postaci fotografii cyfrowej i filmów wideo, przez realizatorów projektu, w szczególności na działalność
informacyjno-archiwizacyjną związaną z projektem Ja w Internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych
(Facebook, Instagram itd.) oraz strony prowadzone przez Centrum Sportu Szamotuły Sp. z. o o. , Polskie
Stowarzyszenia KLANZA, Miasto i Gminę Szamotuły.
12. Warunkiem udziału Uczestnika w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie
z rozporządzeniem osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 na cele realizacji projektu „Ja w intrenecie” .
13. Warunkiem utrzymania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia jest udział min. w 75 % zajęć
szkoleniowych.
14. Każdy uczestnik projektu zdeklaruje się uczestniczyć w 12 godzinach zegarowych jednego wybranego tematu .
W przypadku rezygnacji zobowiązany będzie pokryć koszt uczestnictwa .
15. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez
niego postanowień mniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, udowodnionego aktu kradzieży lub
szczególnego wandalizmu.
16. Realizator zapewnia zaplecze lokalowe , techniczne i kadrowe niezbędne do realizacji projektu
17. Szkolenia będą przeprowadzone przez instruktorów kompetencji cyfrowych , którzy zostaną doszkolenia przez
trenerów zewnętrznych .
§6
1.

Regulamin obowiązuje z dniem jego podjęcia przez realizatora projektu

2.

Realizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany do regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych , warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych
Załącznik:

1.

Ankieta określająca potrzeby i preferencje uczestnika

2.

Formularz rekrutacyjny

3.

Oświadczenie o zapoznaniu się o obowiązku informacyjnym odbiorcy ostatecznego

4.

Deklaracja uczestnictwa

