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REGULAMIN PROJEKTU  

„HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli 
kształcenia zawodowego” 

 

 

 

§ 1  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w projekcie „HANDEL I 
REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia 
zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”, organizacji praktyk oraz praw                              
i obowiązków uczestników projektu. Każda osoba wyrażająca chęć udziału w Projekcie 
zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.  

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie funkcję Lidera Projektu pełni Dolnośląska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2, zaś funkcję 
Partnera -  WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15.  

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość 
systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez 
całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty 
konkursowe.  

4. Projekt realizowany jest w okresie od  01.10.2011 r. do 31.10.2014 r. 

5. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 16 województw (całą Polskę).  

6. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami 
zawodowymi kształcącymi w zawodach związanych z handlem i reklamą, pilotażowych 
programów praktyk w przedsiębiorstwach, dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych                 
i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu. 

 
§ 2  

REKRUTACJA 
 

1. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Projekt jest przeznaczony dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych/ instruktorów/ek 
praktycznej nauki zawodu, kształcących w zawodach:  

 sprzedawca,  
 technik handlowiec, 
 technik organizacji reklamy,  
 technik logistyk, 
 technik cyfrowych procesów graficznych.  

3. W chwili przystąpienia do projektu uczestnicy/czki muszą być zatrudnieni na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
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4. Podstawą przyjęcia zgłoszenia osoby do projektu jest dostarczenie Partnerowi  Projektu  
(firmie WYG International Sp. z o.o., odpowiedzialnej za rekrutacje uczestników/czek projektu) 
wypełnionej w całości i poświadczonej własnoręcznym podpisem ANKIETY REKRUTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNEJ.  

5. Za termin dokonania zgłoszenia uważana będzie data wpływu do biura Partnera prawidłowo 
wypełnionej ankiety, o której mowa w § 2, pkt. 4 regulaminu.  

6. Selekcja uczestników/czek odbywa się na podstawie  analizy ANKIETY REKRUTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNEJ, jednakże pierwszeństwo w dostępie do projektu mają osoby po 45 roku 
życia. W przypadku dużego zainteresowania znaczenie ma również kolejność zgłoszeń. 

7. W pierwszej kolejności do Projektu kwalifikowani będą uczestnicy/czki spełniający 
następujące kryteria:  

a) obligatoryjne: 

 status nauczyciela/ki, instruktora/ki zgodnie z pkt.2 niniejszego paragrafu. 
 miejsce zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
 luka w przygotowaniu nauczyciela/ki, instruktora/ki do prowadzenia zajęć                        

z uwzględnieniem działań praktycznych (ocena na podstawie wyników 
kwestionariuszy w ANKIECIE REKRUTACYJNO-DIAGNOSTYCZNEJ). 

b) fakultatywne: 

 wiek 45+ 
 nieuczestniczenie w praktykach zawodowych/szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 

lat. 

8. W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji uczestników/czek do projektu decyduje fakt 
spełnienia kryteriów obligatoryjnych, kryteriów dodatkowych oraz kolejność zgłoszeń. 

9. Maksymalną liczbę uczestników projektu ustala się na poziomie 400 osób. Realizator projektu 
zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w Projekcie, w przypadku gdy ogólna pula osób 
zgłaszających się do projektu przekroczy 400 osób. W takim przypadku zostaną utworzone 
listy uczestników/czek rezerwowych (max. 30 osób). 

10. Osoba staje się uczestnikiem/ką projektu z chwilą podpisania DEKLARACJI UCZESTNICTWA                        
W PROJEKCIE. 

11. Kandydaci na uczestników Projektu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału 
w Projekcie drogą mailową, faksem bądź listownie. 

12. Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu 
www.handelireklama.darr.pl, a także w biurze Lidera oraz Partnera Projektu 

 
 
 
 
 

§ 3  
ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA 

 
Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:  

http://www.handelireklama.darr.pl/
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1. Praktyki krajowe – uczestnicy/czki wezmą udział w 80 godzinnych praktykach zawodowych 
(10 dni roboczych, tj. 2 tygodnie) w zakładach oferujących usługi związane z zawodem, w 
którym realizują proces kształcenia. Każdemu uczestnikowi/cze praktyk krajowych 
przysługiwać będą:  

 wsparcie opiekuna w firmach, w których będą odbywały się praktyki,  
 zakwaterowanie (10 noclegów) i całodzienne wyżywienie (wyłącznie dla osób, 

które będą odbywać  praktyki poza  miejscem zamieszkania),  
 ubezpieczenie NNW.  

2. Praktyki zagraniczne – uczestnicy/czki wezmą udział w 30 godzinnych praktykach 
zawodowych (5 dni roboczych, tj. 1 tydzień)  w modelowych przedsiębiorstwach i instytucjach 
realizujących praktyczne kształcenie zawodowe na terenie Niemiec, gdzie zapoznają się                   
z najnowszą technologią i organizacją pracy, stosowaną w zawodach związanych z branżą 
handlowo-reklamową. Każdemu uczestnikowi/czce praktyk zagranicznych przysługiwać będą:  

 noclegi podczas pobytu zagranicą, 
 całodzienne wyżywienie, 
 wsparcie opiekuna z firmy zagranicznej podczas odbywania praktyk, 
 wsparcie polskiego opiekuna merytorycznego podczas odbywania praktyk, 
 usługa tłumacza w czasie zajęć, 
 przejazd autokarem, 
 ubezpieczenie NNW 

3. Praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne co do zasady będą odbywać się w okresie ferii 
zimowych oraz wakacji dopuszcza się jednak możliwość realizacji praktyk poza okresem ferii 
zimowych i wakacji. 

4. Termin oraz miejsce realizacji praktyk uczestnik/czka uzgodnienia będzie wspólnie z Liderem 
(praktyki krajowe) oraz Partnerem (praktyki zagraniczne) Projektu, przy czym ostateczna 
decyzja dotycząca miejsca odbywania praktyk przysługuje Liderowi/Partnerowi Projektu.  

5. W razie gdy uczestnik odmówi liderowi/partnerowi bez uzasadnionej przyczyny odbycia 
praktyk we wskazanym miejscu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie. 

6. Gdy praktyka nie odbędzie się w danym terminie z winy leżącej po stronie Lidera/ Partnera 
Projektu, wówczas uczestnikowi zaproponowany zostanie inny termin realizacji praktyk 
zawodowych 

 
§ 4  

KOSZT UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
2. Uczestnik/czka projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do projektu.  
3. Uczestnik/czka projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu odbywania praktyki.  
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§ 5 
OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich etapach i formach wsparcia 

realizowanych w ramach Projektu w pełnym  wymiarze czasowym. 
2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do wypełniania i/lub poświadczania 

własnoręcznym podpisem dokumentacji projektowej przedłożonej mu przez Realizatorów 
projektu, w tym: karty/dziennika praktyk, list obecności, ankiet ewaluacyjnych, list obecności, 
dokumentów poświadczających otrzymanie usług i świadczeń i tym podobnych.  

3. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu                           
i ewaluacji, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu 

4. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do wzięcia udziału w badaniu CATI 
(komputerowo wspomaganych wywiadach telefonicznych) po zakończeniu udziału                          
w praktykach. 

5. Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do obecności w każdym dniu realizacji wsparcia, 
którym został objęty w ramach projektu.  

6. Uczestnik/czka projektu, który ukończy praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne, otrzyma 
zaświadczenie ukończenia praktyk zawodowych.  

7. Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz zasad organizacji 
pracy obowiązujących na terenie zakładu w którym odbywa praktyki.  

8. Na terenie zakładu uczestnik/czka ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia 
spowodowane przez niego.  

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem praktyk zawodowych 
uczestnik/czka zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie, 
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. Jeżeli uczestnik praktyk z przyczyn obiektywnych nie będzie mógł w danym dniu uczestniczyć            
w praktyce , będzie zobowiązany do ustalenia z Liderem/Partnerem projektu innego terminu 
odrobienia nieobecności. 

11. W przypadku rezygnacji bądź wykluczenia uczestnika/czki z udziału w projekcie w jego/jej 
miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej z uwzględnieniem zapisów          
§ 2 regulaminu. 

 
 

§ 6  
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Realizatorów projektu 

w oparciu wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

2. Powyższy regulamin projektu wchodzi w życie z dniem 01.10.2011 r. i obowiązuje przez okres 
realizacji projektu. 

 
 

 

 

 


