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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Na fali dobrych wyborów zawodowo - edukacyjnych”
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Na fali dobrych wyborów
zawodowo - edukacyjnych” realizowanym przez Fundację PSC w ramach dotacji z Urzędu
Miasta Gdyni.
§ 2. Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Projekt – „Na fali dobrych wyborów zawodowo - edukacyjnych”,
b) Organizator/Beneficjent – Fundacja PSC;
c) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie
d) Beneficjent Ostateczny/Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wymogów, została
zakwalifikowana do udziału w Projekcie;
e) Przedstawiciel
ustawowy
–
rodzic/opiekun
prawny
–
Beneficjenta Ostatecznego/Uczestnika;
f) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na fali dobrych wyborów
zawodowo - edukacyjnych”.
§ 3. Zakres wsparcia
1. Celem projektu "Na fali dobrych wyborów zawodowo - edukacyjnych” jest przeprowadzenie
doradztwa zawodowego dla 450 uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej. Działanie ma
pozwolić na przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy
wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych
zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.
2. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
- Każdy uczestnik projektu zrealizuje 2 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (po 1,5
godz. każde). Spotkania będą realizowane online.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 4. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych
1. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej znajdującej się na
terenie miasta Gdynia.
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2. Terminy naborów będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Fundacji PSC w
zakładce Projekty.
3. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona.
Informacja o przedłużeniu rekrutacji dostępna będzie na stronie internetowej.
4. Kwalifikacja uczestników do Projektu odbędzie się poprzez wypełnienie przez Uczestników
Projektu formularza online oraz dostarczenia zgody Przedstawicieli Ustawowych
5. Oceny złożonych aplikacji dokona Koordynator Projektu.
6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków formalnych skutkuje odrzuceniem aplikacji.
7. Koordynator sporządzi listę osób zakwalifikowanych do projektu, a także listę rezerwową. Listy
osób zakwalifikowanych będą dostępne w Biurze Projektu. O wynikach rekrutacji kandydaci
zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§ 5. Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zadeklarowanych zajęciach, akceptując
terminy, które wyznaczy Organizator.
2. Uczestnik zobowiązany jest do 100% frekwencji na wszystkich zajęciach będących
przedmiotem Projektu. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji Organizator zastrzega sobie
prawo wykreślenia Uczestnika z listy.
3. Uczestnik zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i
ewaluacji Projektu w czasie trwania Projektu i do 30 dni po jego zakończeniu.
§ 6. Inne postanowienia
1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2020 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

