Regulamin uczestnictwa w szkoleniu
realizowanego w ramach projektu pt.” Czyste powietrze na Wisłą”.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w
ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą” współfinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa edukacja ekologiczna”.
2. Rekrutację uczestników do projektu prowadzi Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Polna 100, zwana w dalszej części Organizatorem.
3. Szkolenie odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w
Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z harmonogramem.
6. Informacje o projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.foundationprometheus.org w zakładce „NFOŚiGW”.
§ 2 Cel projektu
1. Głównym celem projektu jest przyczynienie się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym
poprzez pogłębienie wiedzy 160 nauczycieli biologii/chemii ze szkół gimnazjalnych oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie ekologii, edukacji dzieci i
młodzieży w zakresie: zmian klimatycznych, narzędzi w prawie polskim i międzynarodowym
do walki z nimi oraz wpływu indywidualnego konsumenta na te zmiany.
2. Uczestnictwo w warsztacie pogłębi wiedzę uczestników w tej tematyce oraz pozwoli na
wykorzystanie jej w codziennej pracy z młodzieżą i kształtowanie postaw proekologicznych.
3. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 4 województwa: kujawsko-pomorskie, warmińskomazurskie, pomorskie i podlaskie. Przewidziano zorganizowanie 16 szkoleń w wyżej
wymienionych województwach dla łącznej liczby 160 osób wymienionych w § 2 pkt 1.
4. Okres realizacji projektu: 1.01.2016 - 31.10.2016r.
§ 3 Zasady rekrutacji
1. Proces rekrutacji prowadzi specjalista ds. promocji i szkoleń (Weronika Gąska, mail:
szkolenia@foundationprometheus.org, nr tel.: 604-994-128.
2. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele biologii lub chemii pracujący w gimnazjum oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w zakresie ekologii, edukacji dzieci i
młodzieży.
3. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły od 20.02.2016 r. do 30.09.2016r.
4. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury do uczestnictwa jest POPRAWNE wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i przesłanie go z podpisanym regulaminem na adres
Organizatora.
5. Skan
oryginału
formularza
zgłoszeniowego
należy
przesłać
na
adres:
szkolenia@foundationprometheus.org oraz dostarczyć na adres Organizatora: ul. Polna 100,
87-100 Toruń, najpóźniej na 3 dni przed datą szkolenia (decyduje data wpływu).

6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i oświadczeń NIE JEST RÓWNOZNACZNE z
zakwalifikowaniem do projektu. Na jego podstawie dokonywana będzie ocena
kwalifikowalności uczestnika do projektu. Zgłoszenie przesłane drogą elektroniczną
traktowane będzie jako REZERWACJA miejsca, ale o zakwalifikowaniu i wpisaniu na listę
podstawową uczestników decyduje spełnienie kryteriów dostępu oraz dostarczenie do
Organizatora oryginałów poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. O
zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Przyjmowane będą jedynie kompletne dokumenty rekrutacyjne wypełnione na właściwych
drukach, opatrzonych datą i podpisem.
8. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych
grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego.
9. Najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem Organizator poinformuje uczestników o dokładnym
miejscu oraz terminie przeprowadzenia szkolenia.
10. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z uczestnictw najpóźniej na 3 dni robocze przed
dniem zaplanowanego szkolenia. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie osoba
zobowiązana jest do pokrycia kosztów uczestnictwa (cateringu, sali szkoleniowej,
wynagrodzenia trenera), które wynoszą 260,80 zł.
11. Harmonogram oraz miejsce realizacji szkoleń zależne będzie od nadesłanych zgłoszeń.
W zakładce projektu na stronie www.foundationprometheus.org na bieżąco publikowane
będą aktualne informacje o dacie i miejscu najbliższych szkoleń oraz postępie w rekrutacji.
12. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia dokumentów związanych z uczestnictwem w
szkoleniu (testy wiedzy, ankiety, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych,
cateringu i zaświadczeń).
13. Zgłoszenie na szkolenie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z
zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją warunków przez Zgłaszającego.
14. Regulamin dostępny jest na www.foundationprometheus.org w zakładce „NFOŚiGW”.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszym regulaminie, o czym
poinformuje uczestników projektu. Informację o zmianie wraz z aktualnym regulaminem
rekrutacji zamieści na stronie www.foundationprometheus.org.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2016r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 4 Finansowanie
1. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W ramach projektu sfinansowano: materiały
szkoleniowe, catering, salę szkoleniową oraz zagwarantowanego trenerów.
2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na szkolenie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
Ewelina Kurtys
Koordynator projektu

…….…………………………………
(Podpis uczestnika szkolenia)

