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REGULAMIN UCZESTNICTWA w SZKOLENIU 

W PROJEKCIE WSPÓLNA MISJA - WSPÓLNY ROZWÓJ 
 

§ 1 Informacje o projekcie 

1. Projekt „WSPÓLNA MISJA - WSPÓLNY ROZWÓJ” realizowany jest przez wnioskodawcę 
Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w partnerstwie z 
Miastem Stołecznym Warszawa/Dzielnica Targówek m.st. Warszawy w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Celem głównym szkolenia jest nabycie i podniesienie kompetencji kluczowych 
odpowiadających potrzebom rynku pracy osób w szczególności wiedzy i umiejętności 
obejmujących: aktualną wiedzę na temat racjonalnego sposobu żywienia dzieci i młodzieży,  
wpływ odżywiania się na prawidłowy rozwój organizmu, podstawy dietetyki i układania 
jadłospisów, zaburzenia związane z nieprawidłowym żywieniem, reklamę żywności, style 
odżywiania się, a także kształtowanie, promowanie i budowanie zdrowych nawyków wśród 
dzieci i młodzieży. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez organizację warsztatów 
edukacyjnych „ Budowanie strategii prozdrowotnych – zdrowe żywienie dzieci i 
młodzieży”. Planowany terminy warsztatów w soboty: 19,26 września oraz 3,10,17 
października br. w godzinach 9.00-15.00.W przypadku małej liczby uczestników termin 
rozpoczęcia  zajęć może ulec przesunięciu, o czym niezwłocznie będą poinformowani 
telefonicznie uczestnicy. Warsztaty kończą się sprawdzianem wiedzy oraz wydaniem 
certyfikatu ukończenia szkolenia. 

3. Biuro Projektu znajduje się w AWF Warszawa ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, czynne 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

4. Okres realizacji projektu 1.07.2019 r. – 29.10.2020 r.  
5. Projekt skierowany jest do 40 osób dorosłych – mieszkańców Warszawy w wieku 18 – 65 lat. 
6. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 

krajowych. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie 
„WSPÓLNA MISJA - WSPÓLNY ROZWÓJ” 

2. Wsparciem zostanie objętych łącznie 40 osób dorosłych. 
3. W ramach projektu zostaną zorganizowane:  

a) zajęcia edukacyjne zgodne z realizowanymi treściami, 
b) sprawdzian końcowy, 

4. Programy warsztatów - szkoleń został przygotowany przez specjalistów – nauczycieli 
AWF Warszawa.  

§ 3 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Warszawy, osoby dorosłe (18 – 65 lat) chcące 
podnieść swoje kompetencje zawodowe. 

2. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, decyzję o uczestnictwie w projekcie podejmuje 
każdy indywidualnie poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa.  
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a) Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest związane z uczestnictwem osób w 
formie wsparcia w szkoleniu „ Budowanie strategii prozdrowotnych – zdrowe żywienie 
dzieci i młodzieży”.  

3. Terminy i godziny zajęć zostaną uszczegółowione po zakończeniu naboru i konsultacjach 
z Organizacją Toku Studiów AWF Warszawa – na tydzień przed ich planowanym 
rozpoczęciem. 

4. Rekrutacja na szkolenie rozpocznie się od 9 stycznia 2020 roku i będzie trwała do 18 września 
2020 roku lub przyjęcia zgłoszeń, od co najmniej 45 kandydatów. 

5. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych: 

a) formularz rekrutacyjny zawierający deklarację uczestnictwa w projekcie, 
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
c) zgodę na przetwarzanie wizerunku 

6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są pod adresem internetowym 
www.targowek.waw.pl w zakładce Fundusze Europejskie. 

§ 4 Sposób przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia (komplet dokumentów, jak podano w § 3 pkt. 8) przyjmowane są w Biurze Partnera 
Projektu, Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, w Biurze Podawczym 
na parterze lub za pośrednictwem poczty. 

§ 5 Procedury rekrutacji 

1. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby według kolejności zgłoszeń 
(dostarczenia pełnej dokumentacji) spełniające kryteria określone w niniejszym Regulaminie, 
przy uwzględnieniu limitów określonych w § 2. 

2. W wyniku rekrutacji zostanie utworzona lista zakwalifikowanych uczestników oraz lista 
rezerwowa. 

3. Lista rezerwowa zostanie utworzona z osób uczestniczących w procesie rekrutacji, które 
z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem lub w czasie pierwszych zajęć 
zwolnione miejsce będzie proponowane kolejnym osobom z listy rezerwowej. 

§ 6 Obowiązki uczestnika projektu 

Uczestnik projektu zobowiązany się do: 

1. Złożenia pełnego zestawu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, aktualnych i zgodnych 
ze stanem faktycznym 

2. Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu 
3. Przystąpienia do testów kompetencji pre i post z zakresu treści związanych z opieką nad 

seniorami. 
4. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania zajęć. 
5. Bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w projekcie. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w 
Projekcie mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa nr. POWR.03.01.00-00.T160/18-
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00 oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego POWER na lata 
2014-2020. 

2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby 
było to konieczne z uwagi na zmianę̨ warunków realizacji Projektu, a także w przypadku 
pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej. 

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków uczestnictwa w Projekcie uczestnicy 
zostaną̨ indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę̨ telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2020 r. i obowiązuje przez cały okres trwania 
Projektu. 


