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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Lepsze kwalifikacje – większe szanse – edukacja 

mieszkańców terenów wiejskich” 

 
 

ROZDZIAŁ I 

Definicje 

 

§ 1 
 

     Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  

1. Projekt – rozumie się przez to projekt „Lepsze kwalifikacje – większe szanse – 

edukacja mieszkańców terenów wiejskich”, realizowany przez BARTMAJ Ewa 

Bartelmus współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy lokalne na 

obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Uczestnik projektu – rozumie się przez to osobę, która została zakwalifikowana do 

udziału w projekcie. 

3. Realizator projektu – rozumie się przez to BARTMAJ Ewa Bartelmus. 

 

ROZDZIAŁ II  

Informacje o projekcie 

 

§ 2 

1. Projekt „Lepsze kwalifikacje – większe szanse – edukacja mieszkańców terenów 

wiejskich” realizowany i współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działania 9.5. Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.  

2. Biuro Projektu: mieści się w BARTMAJ Ewa Bartelmus w Bielsku-Białej ul. 

Cechowa 20, tel. 33 810 88 20, 600 913 302; e-mail: bartmaj.projekt@gmail.com  

3. Realizacja projektu trwa w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 października 2013 

roku.  

 

 

mailto:bartmaj.projekt@gmail.com


                          
          

Projekt „Lepsze kwalifikacje – większe szanse – edukacja mieszkańców terenów 

wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

4. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców obszarów 

wiejskich powiatu cieszyńskiego w zakresie korzyści płynących z działań na rzecz 

rozwoju edukacji i kształcenia się przez całe życie poprzez kurs profesjonalnej obsługi 

klientów w zakresie odnowy biologicznej, wellness i SPA w okresie od IV do  

X 2013 r. 

5. Projekt skierowany jest do mieszkańców (14 K i 6 M) następujących miejscowości 

powiatu cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, 

Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice. 

6. W ramach projektu zorganizowany zostanie kurs odnowy biologicznej, wellness i 

SPA, podczas którego przeprowadzone zostaną następujące zajęcia: AGROSPA (5 h); 

anatomia funkcjonalna (15 h); dietetyka (15 h);  masaże: klasyczny (20 h), 

relaksacyjny (5 h), kamieniami (5 h), stemplami (10 h), pałeczkami bambusowymi (5 

h),  świecą (5 h), neuromasaż twarzy i głowy (5 h); nordic walking (5 h); aquaaerobic 

(5 h). 

7. Zajęcia prowadzone będą w 2 grupach po 10 osób każda. 

 

ROZDZIAŁ III 

Postanowienia ogólne 

 

§ 3 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Lepsze 

kwalifikacje – większe szanse – edukacja mieszkańców terenów wiejskich”.  

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w sposób zapewniający równy dostęp kobietom i 

mężczyznom do oferowanego wsparcia.  

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Dyrektor BARTMAJ oraz Koordynator 

Projektu.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Rekrutacja uczestników projektu 

 

§ 4 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 5 do 25 kwietnia 2013 roku. 

2. Do udziału w projekcie uprawnieni są mieszkańcy powiatu cieszyńskiego (z 

wyjątkiem miasta Cieszyna), którzy zgłosili chęć uczestnictwa i spełniają następujące 

warunki:  
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a) zamieszkanie w następujących miejscowościach powiatu cieszyńskiego: Brenna, 

Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, 

Zebrzydowice. 

b) dostarczenie do Biura Projektu kompletu dokumentów. 

3. O przyjęciu będzie decydowała kolejność na liście osób zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie.  

 

§ 5 

1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:  

a) zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie – wypełnienie 

ankiety zgłoszeniowej oraz spełnienie kryteriów formalnych (złożenie 

deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia potwierdzającego 

kwalifikowalność uczestnictwa, zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, umowa z uczestnikiem projektu, wypełnienie ankiety 

wstępnej) 

b) złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi 

c) w procedurze rekrutacyjnej preferowane będą kobiety oraz osoby w wieku 

18-25 lat 

d) punkty rekrutacyjne przyznawane będą na podstawie ankiet w następujący 

sposób: kobiety – 2 pkt; wiek 18-25 lat – 2 pkt; mężczyźni – 1 pkt. 

e) w procedurze rekrutacyjnej uczestnik może maksymalnie otrzymać 4 pkt. 

f) w przypadku nie spełnienia kryteriów formalnych określonych w § 5 pkt.  

1 a ankieta jest odrzucana 

g) w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list 

rezerwowych, które zostaną wykorzystane w przypadku rezygnacji z 

udziału w projekcie osób wcześniej zakwalifikowanych 

h) uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób 

z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych 

miejsc 

i) rekrutację uczestników uznaje się za zakończoną w momencie 

zatwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną listy uczestników projektu. 
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ROZDZIAŁ V 

Uczestnictwo w zajęciach 

 

§ 6 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia w 

zajęciach.  

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  

3. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami 

losowymi i innymi uzasadnionymi przypadkami.  

4. Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować realizatora projektu o 

przyczynach nieobecności na zajęciach.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Uprawnienia i obowiązki uczestników 

 

§ 7 

1. Uczestnik projektu jest uprawniony do:  

a) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu zajęciach 

b) korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

b) systematycznego uczestniczenia w zajęciach,  

c) przestrzegania punktualności,  

d) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

                                     ROZDZIAŁ VII 

                                   Zasady monitoringu 

 

§ 8 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji zgodnie z 

wytycznymi i zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie 

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji osobom 

upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu. 
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ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapisy zawarte we wniosku o 

dofinansowanie.  

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy 

przekazywać do Koordynatora Projektu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

5. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 


