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REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Bądź na topie-zdobądź poszukiwane kwalifikacje”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanym przez Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej we Wrześni
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin organizacji i udziału w Projekcie zwany dalej Regulaminem
określa zasady i warunki organizacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowym
realizowanym w ramach Projektu „Bądź na topie-zdobądź poszukiwane kwalifikacje”
nr RPWP.08.0302-30-0023/16-00 współfinansowanym przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa.
2. Organizatorem cyklu szkoleniowego jest Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
we Wrześni.
3. Uczestnikiem jest osoba, która została zakwalifikowana do wzięcia udziału w
Projekcie, zwana dalej Uczestnikiem Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem należy do Koordynatora Projektu.
5. W ramach Projektu udzielane jest bezpłatne wsparcie w formie udziału w cyklu
szkoleniowym (szkolenia), egzamin kwalifikacyjny oraz uprawnienia.
§2
Zasady zgłaszania udziału i rekrutacji w Projekcie
1. Uczestnikiem Projektu może zostać:
- osoba dorosła w wieku 25-64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia
ustawicznego lub/oraz chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia
posiadanych kwalifikacji: spawacz (MAG, MIG, MMA, TIG), cięcie tlenowe, cięcie
plazmowe, operator suwnic, kierowca wózków widłowych, uprawnienia energetyczne,
osoba Będą to osoby zamieszkałe na terenie woj. wielkopolskiego. Uczestnikiem
projektu może być osoba pracująca lub bezrobotna.
- osoba dorosła w wieku 25-64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia
ustawicznego w szkoleniu umiejętności zawodowych: blacharz samochodowy,
operator obróbki skrawaniem, systemów wspomagania produkcji, automatyki
przemysłowej kończący się egzaminem wewnętrznym. Będą to osoby zamieszkałe na
terenie woj. wielkopolskiego. Uczestnikiem projektu może być osoba pracująca lub
bezrobotna.
2. Zasady uczestnictwa w Projekcie zgodne są z polityką równych szans.
3. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje spełnienie kryteriów dostępu określonych w
ust. 1 i 5 niniejszego Paragrafu. Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc,
priorytetowo będą traktowane osoby w zamieszkałe w miejscowościach poniżej 5 tys.
mieszkańców i z niższym wykształceniem.
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4. Rekrutacja właściwa i zapisy są prowadzone w Biurze Projektu Beneficjenta –
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
tel./fax 061 437 74 14, email: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl
5. Zasady i etapy rekrutacji:
A) poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenie Uczestnika
Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili przystąpienia do projektu oraz
dostarczenie ich do Biura Projektu
B) po uzyskaniu informacji telefonicznie i/lub mailowo o zakwalifikowaniu się do
Projektu, należy w wyznaczonym terminie dostarczyć w oryginale następujące
dokumenty:
- zaświadczenie o zatrudnieniu (dot. zatrudnionych)
- oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (dot. prowadzących
działalność)
- kopię ostatniej opłaty na ubezpieczenie KRUS (dot. rolników)
- zaświadczenie z PUP/Oświadczenie osoby bezrobotnej( dot. osoby
bezrobotnej)
C) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane
telefonicznie i/lub mailowo o terminie i miejscu szkolenia.
6. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, nie dostarczy
wymaganych dokumentów w określonym terminie lub dostarczy niekompletne lub
niewłaściwie wypełnione dokumenty zostanie poinformowana o konieczności
natychmiastowego ich dostarczenia. Nie uzupełnienie dokumentów będzie
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
7. Osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie przed złożeniem dokumentów
zgłoszeniowych ma obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego
Regulaminu, który dostępny jest w Biurze Projektu Beneficjenta oraz na stronie
internetowej Projektu.
8. Spośród osób, które spełniły kryteria dostępu i warunki określone w ust. 5 niniejszego
Paragrafu, utworzona zostanie główna lista uczestników oraz rezerwowa lista
uczestników. Osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o możliwości wzięcia
udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji uczestnika z listy głównej.
9. Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z wykluczeniem
go z udziału w Projekcie.
10. Osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie oraz osoba zakwalifikowana do Projektu
ma obowiązek natychmiast poinformować Beneficjenta o swej rezygnacji z udziału.
11. Niezbędnym warunkiem udziału w Projekcie kończącym proces rekrutacji jest
podpisanie deklaracji uczestnictwa.
§3
Organizacja cyklu szkoleniowego
1. W ramach Projektu zaplanowano realizację:
Egzamin weryfikacyjny w metodach

12 edycji

Od XII 2016
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spawania TIG, MIG, MAG, MMA
Kurs na uprawnienia energetyczne:
22 godz. + egzamin
Kurs spawania w metodzie TIG:
103 godz. + egzamin
Kurs spawania w metodzie MAG:
145 godz. + egzamin
Kurs spawania w metodzie MIG:
145 godz. + egzamin
Kurs spawania w metodzie MMA;
163 godz. + egzamin
Kurs cięcia plazmowego:
19 godz. + egzamin
Kurs cięcia tlenowego:
16 godz. + egzamin
Kurs obsługi wózka widłowego z wymianą
butli gazowych: 35 godz. + egzamin UDT
Kurs obsługi suwnic:
35 godz. + egzamin UDT
Kurs umiejętności zawodowych – blacharz
samochodowy: 80 godz. + egzamin
Kurs metrologiczny:
30 godz. + egzamin
Kurs umiejętności zawodowych - operator
obróbki skrawaniem: 50 godz. + egzamin
Kurs systemów wspomagania produkcji: 40
godz.
Kurs automatyki przemysłowej: 30 godz. +
egzamin

po 10 osób
10 edycji
po 15 osób
8 edycji
po 10 osób
6 edycji
po 10 osób
3 edycje
po 10 osób
4 edycje
po 10 osób
6 edycji
po 10 osób
5 edycji
po 10 osób
14 edycji
po 10 osób
7 edycji
po 10 osób
2 edycje
po 10 osób
1 edycja
dla 10 osób
3 edycje
po 10 osób
1 edycja
dla 10 osób
2 edycje
po 8 osób

Od XII 2016
Od I 2017
Od II 2017
Od V 2017
Od IV 2017
Od X 2017
Od V 2017
Od II 2017
Od X 2017
Od X 2017
Od I 2018
Od II 2017
Od IV 2017
Od II 2018

2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2016 r. do 31.11. 2018 r.
3. Brak akceptacji przez osobę zgłaszającą chęć udziału w Projekcie terminów i godzin
szkolenia ustalonych dla grupy powoduje skreślenie z listy uczestników i
zakwalifikowanie osoby z listy rezerwowej.
4. Zmiana terminu szkolenia jest możliwa po uprzednim poinformowaniu i uzgodnieniu
z Koordynatorem Projektu.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zajęć w ostatniej chwili
z ważnych powodów, co spowoduje konieczność „odrobienia” w innym uzgodnionym
terminie lub wydłużenie czasu trwania cyklu szkoleniowego.
6. Beneficjent ma obowiązek zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną i przygotowaną
kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć, pomieszczenia szkoleniowe, bezpłatne
materiały szkoleniowe, dokonać zwrotu kosztów dojazdu dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności zamieszkującym poza miejscem szkolenia.
7. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić na piśmie własnoręcznym podpisem, fakt
otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych.
8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i innych
dokumentów przygotowanych przez Beneficjenta związanych z realizacją Projektu.
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9. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych oraz
terminowego stawiania się na zajęciach, co potwierdzi własnoręcznym podpisem na
liście obecności.
10. Uczestnik Projektu ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o swej nieobecności
na zajęciach w danym terminie. W przeciwnym wypadku może zostać wykluczony
z udziału w Projekcie.
11. Uczestnik Projektu ma obowiązek natychmiast poinformować Beneficjenta o
rezygnacji z udziału w Projekcie wraz z wyjaśnieniem.
12. Uczestnik Projektu w przypadku przerwania lub rezygnacji z udziału w Projekcie ma
obowiązek zwrotu materiałów szkoleniowych.
13. Potwierdzeniem udziału w Projekcie oraz ukończenia cyklu szkoleniowego jest:
- uzyskanie kwalifikacji zawodowych (spawanie, uprawnienia energetyczne, operator
suwnic, kierowca wózka widłowego)
- uzyskanie kompetencji zawodowych (: blacharz samochodowy, operator obróbki
skrawaniem, systemów wspomagania produkcji, automatyki przemysłowej)
- potwierdzenie kwalifikacji (weryfikacja spawania)
14. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu
Uczestników Projektu, którzy powinni posiadać ubezpieczenie indywidualne.
§4
Uwagi końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Beneficjent zastrzega
sobie prawo zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez
uprzedzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a ewentualne spory poddadzą
rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Beneficjenta.
3. Osoby, które nie zastosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały
możliwości udziału w Projekcie, a tym samym uczestniczenia w cyklu szkoleniowym
oraz w innych działaniach realizowanych przez Beneficjenta.
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