REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JA W INTERNECIE. PROGRAM
SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH”
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§1
Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Ja w internecie.
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, realizowanym w ramach
Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014‐2020 Działanie 3.1. Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Projekt realizowany przez Gminę Jabłonna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów
Organizacji Pozarządowych
Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad udziału, praw i obowiązków uczestników
projektu oraz zobowiązań realizatorów projektu.
Udział w projekcie jest bezpłatny ‐ ewentualny koszt dojazdu na zajęcia pokrywają uczestnicy.
Projekt jest realizowany w terminie od listopada 2018 do lipca 2019, przeznaczony dla
mieszkańców Gminy Jabłonna.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród osób, które ukończyły 25 rok
życia.
W trakcie realizacji Projektu organizatorzy promują i zapewniają zasady równych szans oraz
zapobiegają wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie.
§2
Rekrutacja i zakwalifikowanie do projektu
Uczestnikiem projektu może zostać osoba zamieszkująca Gminę Jabłonna, która w dniu
przystąpienia do projektu ukończyła 25 rok życia.
Rekrutacja uczestników do projektu jest prowadzona w sposób ciągły.
Zgłoszenia do udziału projekcie można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej:
www.stowarzyszeniestop.pl/ja‐w‐internecie,
mailowo
na
adres:
karolina.chrzanowska@stowarzyszeniestop.pl lub zgłosić się osobiście w Urzędzie Gminy
Jabłonna.
Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu są zobligowane wypełnić
poprawnie formularz rekrutacyjny i przesłać go w postaci online, mailowo lub złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy Jabłonna.
Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oznacza, że osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w
projekcie zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.
W przypadku zgłoszenia się nadmiernej liczby uczestników rekrutacja będzie przebiegała wg
kolejności zgłoszeń.
W przypadku gdy pojawi się niewystarczająca grupa osób chcących uczestniczyć w szkoleniu,
zostanie ogłoszony dodatkowy nabór uczestników. Termin składania wniosków zostanie
wydłużony o kolejne dni. Podczas dodatkowego naboru wymagane kryterium pozostaje bez
zmian, czyli w momencie przystąpienia do projektu należy mieć ukończony 25 rok życia. W
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przypadku jeśli podczas dodatkowego terminu zgłosi się większa niż planowana liczba osób
zostaną uwzględnione kryteria takie jak podczas pierwszego naboru.
W przypadku gdy podczas ponownego naboru nie będzie wystarczającej liczby zgłoszeń, nabór
zostanie rozszerzony na województwo mazowieckie.
Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.
Realizatorzy Projektu nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych przez
Uczestnika Projektu.
Brak wymaganych podpisów traktowany będzie jako błąd formalny i potencjalny uczestnik
będzie proszony w pierwszej kolejności do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym
terminie. Po upływie terminu, zgłoszenie będzie odrzucone.
§3
Szkolenia
Szkolenia w ramach projektu „Ja w internecie” będą obejmowały 12 godzin zegarowych.
Szkolenia będą podzielone na kilka dni i mogą objąć również sobotę.
Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. Do wyboru uczestnicy mają
następujące szkolenia: „Rodzić w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje
w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych” i „Kultura w sieci”.
Szkolenie odbywać się będą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie. W przypadku rozszerzenia szkoleń na całe województwo
mazowieckie możliwa jest realizacja szkoleń w innych miejscach.
Warunkiem odbycia się danego szkolenia jest zgłoszenie się 12 osób.
Dokładny harmonogram terminów oraz miejsc spotkań w ramach szkoleń będzie ustalany na
bieżąco dla każdej zebranej w procesie rekrutacji grupy Uczestników.
Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu terminów i miejsc
szkolenia. Uczestnicy grup szkoleniowych, których będą dotyczyły zmiany będą niezwłocznie
informowani o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
Realizatorzy Projektu zapewniają podczas szkoleń sprzęt komputerowy wraz z
oprogramowaniem. Sprzęt komputerowym po szkoleniu nie jest przekazywany uczestnikom.
Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia certyfikat
Podczas szkolenia uczestnik otrzyma drobny poczęstunek.

§ 4.
Prawa i obowiązki
1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w minimum 80 % zajęciach
szkoleniowych. Potwierdzenie uczestnictwa nastąpi każdorazowo na zajęciach poprzez
złożenie podpisu na liście obecności.
2. Opuszczenie zajęć więcej niż 80 % skutkuje skreśleniem z listy uczestnika Projektu.
3. Przed przystąpieniem do szkolenia każdy uczestnik będzie zobowiązany do wykonania
wstępnego testu umiejętności, a po zakończeniu testu końcowego badającego przyrost
umiejętności. Ponadto Uczestnik Projektu zobowiązany jest po zakończeniu kursu do
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wypełnienia tzw. Ankiety satysfakcji w której będą mogli wypowiedzieć się na temat jakości
przeprowadzonych szkoleń.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb realizacji Projektu.
W przypadku jeśli uczestnik zostanie wykluczony z zajęć lub sam zrezygnuje z uczestnictwa w
kursie zobowiązany jest do zwrócenia pobranych materiałów szkoleniowych.
W przypadku wykluczenia bądź rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik Projektu
zobowiązany jest zwrócić równowartość kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokość 560,00
zł.
Realizatorzy Projektu mogą odstąpić od żądania zwrotu kosztów udziału w projekcie w
przypadku, gdy przerwanie udziału związane jest z działaniem siły wyższej, chorobą czy innymi
zdarzeniami losowymi niezależnymi od Uczestnika Projektu lub w innych przypadkach, które
Realizator Projektu uzna za zasadne. Podstawą do zwolnienia jest przedstawienie pisemnego,
udokumentowanego wniosku w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przyczyny
uniemożliwiającej udział w projekcie.
Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo interpretacji i dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i budżetu państwa

