REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
” Certyfikat English For Business dla osób deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu”
NR PROJEKTU: WND-POKL.09.03.00-24-013/08
Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Informacje o projekcie
1. Organizatorem projektu ” Certyfikat English For Business dla osób deklarujących chęć
przystąpienia do egzaminu” jest LEVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy al.Korfantego
70
2. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do organizacji projektu ” Certyfikat English For
Business dla osób deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu” o numerze: WNDPOKL.09.03.00-24-013/08, którego realizację reguluje umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach-Instytucją Wdrażającą.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 –
Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
4. Projekt jest realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Przedmiot projektu

1. Przedmiotem projektu jest kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu w
wymiarze 30 godzin lekcyjnych zajęć realizowanych raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.
2. Cały kurs zakończony będzie egzaminem przeprowadzonym w LEVEL Sp. z o.o. w terminie
określonym przez organizatora na danym poziomie zaawansowania zgodnym z ukończonym
kursem przygotowującym
3. W ramach projektu Organizator zapewni:
• udział w kursie przygotowującym do egzaminu
• pokrycie kosztów szkolenia przygotowującego do egzaminu
• rejestrację Uczestnika w ośrodku egzaminacyjnym
• pokrycie kosztów rejestracji i egzaminu
• przekazanie Uczestnikowi miejsca i terminów przeprowadzenia egzaminu
• zestaw materiałów dydaktycznych umożliwiających udział w projekcie
Zasady rekrutacji i udziału w projekcie
1. Uczestnikiem projektu może być osoba która spełnia łącznie niżej wymienione warunki
formalne:
a) jest osobą pełnoletnią w wieku 25-64 lat lub jest osobą nieuczącą się w wieku 18-24 lata
b) zameldowana na terenie województwa śląskiego
c) posiada wiedzę i umiejętności językowe na poziomie niezbędnym do zaliczenie wybranego
egzaminu
d) osoba zgłasza z własnej inicjatywy chęć formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności
w zakresie języka angielskiego poprzez zdobycie międzynarodowego certyfikatu
2. W celu potwierdzenia w/w wymogów formalnych, Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć
organizatorowi kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek i
miejsce zameldowania
3. Poziom znajomości języka angielskiego Organizator określi na podstawie testu
diagnostycznego (placement test)
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4. Nabór uczestników do projektu jest otwarty. O udziale w projekcie decyduje kolejność
zgłoszeń czyli termin złożenia wszystkich Formularzy Rekrutacyjnych Projektu siedzibie
organizatora. W dalszej części decydować będą czynniki przedstawione w punkcie 3.
5. Formularze Rekrutacyjne Projektu obejmują następujące dokumenty:
a) Formularz zgłoszeniowy
b) Regulamin uczestnictwa w projekcie
c) Ankieta motywacyjna
d) Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce
zameldowania, wiek
e) Wypełniony test diagnostyczny
6. W sytuacjach spornych związanych z lista uczestników projektu, głos decydujący zastrzeżony
jest dla Koordynatora Projektu ” Certyfikat English For Business dla osób deklarujących chęć
przystąpienia do egzaminu”
7. Liczba uczestników projektu jest ograniczona i w sumie wynosi 150 osób. Organizator
dopuszcza stworzenie listy rezerwowej uczestników.
8. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w Biurze Organizatora począwszy od
01 października 2008 r. do 31 października 2008 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do
18.00 lub drogą mailową level@level.pl, przy czym uczestnik musi w dniu rozpoczęcia zajęć
dostarczyć do biura oryginały dokumentów.
9. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń beneficjentów, terminy postępowania
rekrutacyjnego oraz pozostałe terminy realizacji Projektu mogą ulec przesunięciu.
Obowiązki uczestników projektu

1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w projekcie zgodnie z ustalonym harmonogramem
spotkań

2. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do:
a) Rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez
organizatora dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie

b) Poddania się badaniu ewaluacyjnemu po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia
(zbadanie ankietowe losów zawodowych uczestników projektu)
c) Zachowania dobrych obyczajów w trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych projektem w
szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami i normami
społecznymi i powstrzymywania się od zachowań mogących godzić w uczucia religijne i
narodowe innych osób
3. Naruszenie któregokolwiek zobowiązań skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników
projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału w projekcie z przyczyn zależnych od
uczestnika.
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

1. Każdy uczestnik może zrezygnować pisemnie z udziału w projekcie w terminie do dnia
2.
3.

30.11.2008, składając odpowiednie oświadczenie w biurze projektu. W przypadku rezygnacji
w w/w terminie uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat i kosztów.
W przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie organizator dopuszcza możliwość przystąpienia
do projektu osoby z listy rezerwowej uczestników projektu.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w egzaminie po dokonaniu rejestracji przez
organizatora w Ośrodku egzaminacyjnym oraz w przypadku nie przystąpienia do egzaminu w
określonym terminie, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa w
egzaminie w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) na konto projektu:
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4. Zwrot kosztów egzaminu o którym mowa punkcie 3 winien być dokonany najpóźniej w
terminie 7 dni od daty pisemnej części egzaminu. W przypadku nie dokonania płatności w
wyznaczonym terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku,
gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, a także w
przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej,
bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu (prowadzenia kursów) w razie
rozwiązania umowy o dofinansowanie.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia
wobec Organizatora, za wyjątkiem przypadku, gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na
skutek okoliczności zawinionych przez Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Dnia………………………

………………………….
Czytelny podpis
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