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I. UREGULOWANIA WSPÓLNE 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Beneficjent - Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 

2. Strony projektu – Beneficjent projektu i Uczestnik projektu. 

3. Uczestnik projektu – osoba, która jest odbiorcą projektu, spełnia kryteria udziału w projekcie zgodnie 

z zapisami wniosku o dofinansowanie i kwalifikuje się do udziału w projekcie. 

4. Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Sportowe ICT – rozwój umiejętności komputerowych              

i internetowych”, nr WND – POKL 09.06.02- 02-017/13, realizowany przez Dolnośląski Związek Piłki 

Nożnej. 

5. Szkolenia komputerowe ECDL Start – szkolenia komputerowe z zakresu: 

a. Użytkowania programu Extranet; 
b. Podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych; 

c. Użytkowania komputerów i zarządzania plikami; 
d. Przetwarzania tekstów; 

e. Przeglądania stron internetowych i komunikacji; 
 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników 

projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia w ramach projektu pn.: „Sportowe ICT – 
rozwój umiejętności komputerowych i internetowych”, nr WND – POKL 09.06.02- 02-017/13. 

2. Projekt realizowany jest przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.            

3. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ul. Oporowska 62, 

53-434 Wrocław. 

4. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń komputerowych z zakresu ECDL 
Start dla 240 uczestników projektu. 

5. Projekt realizowany jest od 01.01.2014 roku do 31.03.2015 roku na terenie Województwa dolnośląskiego. 

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularz rekrutacyjny, Deklaracja uczestnictwa, 

Umowa uczestnictwa w projekcie, Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, Wzór umowy szkoleniowej oraz planowany termin rekrutacji 
podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://dolnoslaskizpn.pl/. 
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§ 3 

Zasady realizacji projektu 

1. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL Start, dla 240 osób,       

z zakresu: 

a. Użytkowania programu Extranet; 
b. Podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych; 

c. Użytkowania komputerów i zarządzania plikami; 
d. Przetwarzania tekstów; 

e. Przeglądania stron internetowych i komunikacji; 

 
2. Utworzonych zostanie 12 grup, każda licząca 20 osób. 

3. Dla każdej grupy przewidziano 48 godzin wykładowych 1zajęć (6 dni x 8 godzin) oraz dodatkowo 
egzamin (4 x 45 min) 

4. Szkolenia odbywać się będą w weekendy, na terenie Dolnego Śląska, w szczególności we Wrocławiu, 
Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy. 

5. Każde szkolenie zakończy się obowiązkowym egzaminem. 

6. Terminy realizacji szkoleń: 01. 01. 2014, do 31. 03. 2015 

 

 

§ 4 

Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do osób dorosłych będących działaczami piłkarskimi (członkami, pracownikami 
klubów, organizacji, stowarzyszeń itp.), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie umiejętności komputerowych (ICT), 
spełniających minimum jedno z poniższych kryteriów: 

a. wiek powyżej 50-tego roku życia 

lub 

b. wiek 18-64 lata oraz maksymalnie średnie wykształcenie. 

2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych: 

a. 80 osób ( w tym minimum 4 kobiety) w wieku 50+, działaczy klubów piłkarskich; 

b. 160 osób (w tym minimum 8 kobiet) w wieku 18 – 64 lata, z maksymalnie średnim 
wykształceniem, działaczy klubów piłkarskich; 

3. Przewidywany status Uczestników projektu:  

a. Osoby bezrobotne – 10 (w tym minimum 1 kobieta); 
b. Osoby nieaktywne zawodowo (pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Urzędzie 

Pracy  – 86 (w tym 72 osoby uczące się – minimum 4 kobiety); 
c. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej 

umowy o pracę, umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), samozatrudnieni  

– 144 (w tym minimum 7 kobiet); 
d. Osoby z terenów wiejskich – 120. 

 

                                                           
1
 Godzina wykładowa oznacza 45 minut zajęć 
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4. Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu wyłączone są: 

a. osoby które korzystały, korzystają lub będą korzystały ze wsparcia w ramach poddziałania 
9.6.1, 9.6.2 i/lub 9.6.3; 

b. osoby zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie w Dolnośląskim 

Związku Piłki Nożnej  
c. osoby zatrudnione u wykonawcy usług związanych z projektem. 

 
5. Weryfikacja kandydatów do udziału w projekcie odbywać się będzie na etapie przyjmowania zgłoszeń. 

6. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej  zastrzega sobie prawo do zmiany dni, w których będą odbywać się 

działania, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

§ 5 

Prawa i obowiązki stron 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

a. udziału w badaniach ewaluacyjnych w ramach Projektu (ankiety ewaluacyjne m.in. oceniające 
oczekiwania/potrzeby uczestników projektu; poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń), 

których celem jest udoskonalenie działań oferowanych przez projektodawcę i lepsze 

dostosowanie ich do potrzeb przyszłych uczestników,  
b. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu (tj. dla 

potrzeb ewaluacji i sprawozdawczości),  
c. udzielenia zgody na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, związanych            

z realizowanym projektem, na których widnieje postać Uczestnika projektu,  

d. uczestnictwa (obecności) w minimum 80% oferowanych w projekcie form wsparcia – 
potwierdzenie tego faktu nastąpi każdorazowo poprzez złożenie podpisu Uczestnika na 

przygotowanej liście obecności. Opuszczenie więcej niż 80% zajęć/spotkań może skutkować 
skreśleniem z listy uczestników Projektu, 

e. przystąpienia do egzaminu końcowego.  
 

2. Uczestnikowi w ramach projektu przysługuje: 

a. Możliwość uczestnictwa w realizowanych formach wsparcia; 
b. Możliwość otrzymania świadczeń przewidzianych w projekcie np. materiałów szkoleniowych, 

poczęstunku; 
c. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik projektu może uzyskać 

zgodę Kierownika projektu na kontynuację uczestnictwa na określonych wspólnie zasadach (np. 

zaliczenie zaległego materiału). 

3. Liczba i rodzaj usług świadczonych na rzecz Uczestnika projektu potwierdzana będzie podpisem 

Uczestnika złożonym w dniu korzystania z usługi na odpowiednim formularzu. 

4. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ma obowiązek umożliwić uczestnikowi wsparcie oraz świadczenia 

zgodne z zapisami projektu. 

5. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej może wykluczyć uczestnika z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy:  

a. opuści więcej niż 20 % godzin oferowanego mu wsparcia,  

b. nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego 
lub telefonicznego upomnienia (z którego zostanie sporządzona notatka służbowa) nadal ich nie 

wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 5 dni kalendarzowych stosownych wyjaśnień;  
c. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w procesie rekrutacji, 

d. narazi na szkodę dobro lub mienie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej bądź osób trzecich, 

związanych z realizacją projektu. 
e. będzie uczestniczył w trakcie projektu pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających lub 

alkoholu, 
f. naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub zasady współżycia społecznego. 
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6. W sytuacji, kiedy Uczestnik zostanie wykluczony, bądź też zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie, 
zobowiązany jest do zwrotu pobranych materiałów oraz opcjonalnie kosztów jego udziału w projekcie. 

 

7. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej może odstąpić od żądania zwrotu kosztów udziału w projekcie w 
przypadku gdy przerwanie udziału w nim spowodowane jest działaniem siły wyższej, chorobą lub innymi 

zdarzeniami losowymi niezależnymi od Uczestnika Projektu. Podstawą do zwolnienia może być pisemna 
prośba uczestnika, wraz z uzasadnieniem przyczyny rezygnacji. 

 

8. Dolnośląski Związek Piłki  zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

 
 

 
 

II. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

 

§ 6 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie odbywać się w następujących terminach: 01. 01. 2014, do 31. 03. 2015 r. 

2. Rekrutacja do projektu odbywa się jednoetapowo, na podstawie oceny Formularza rekrutacyjnego            

i Deklaracji uczestnictwa w projekcie.  

3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, 

ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, tel: 71/342 23 50, w wyznaczonym terminie, wypełniony                 

i podpisany oryginał Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego zał nr 1 do niniejszego regulaminu),  
Deklarację uczestnictwa w projekcie (stanowiącą zał. nr 2), oraz Oświadczenie uczestnika projektu o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (zał. nr 3). 

4. Formularz zgłoszeniowy zawiera dane osobowe, pytania i oświadczenia sprawdzające spełnienie 

warunków formalnych Projektu (przynależność do grupy docelowej i brak przesłanek wyłączenia), 

deklaracja uczestnictwa w projekcie zawiera oświadczenia uczestnika projektu. 
 

5. Deklarację uczestnictwa w projekcie należy dostarczyć osobiście do biura Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub przekazać za 

pośrednictwem poczty/kuriera pod wyżej wskazany adres. 

6. Dokumenty  dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie podlegają ocenie. 

7. Dla dokumentów rekrutacyjnych przesłanych pocztą/kurierem oraz dostarczonych osobiście za dzień 

wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do biura Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław. W przypadku osobistego złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych każda osoba może otrzymać  poświadczenie wpływu dokumentów 
rekrutacyjnych - z dokładną datą przyjęcia dokumentów. Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu, gdy 

zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji. Brak 

wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod wszystkimi oświadczeniami znajdującymi się w 
formularzu rekrutacyjnym oraz deklaracji zgłoszeniowej traktowany jest jako błąd formalny i skutkuje  

odrzuceniem ww. dokumentów i odstąpieniem od ich oceny.  

8. Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja Rekrutacyjna powołana spośród zespołu 

projektowego.  

9. Na podstawie dokonanych ocen dokumentów rekrutacyjnych, zostaje ułożona lista uczestników 
projektu, która zostaje ogłoszona w biurze projektu oraz na stronie internetowej: 

http://dolnoslaskizpn.pl/. 
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10. W przypadku nadmiernej liczby zgłoszonych formularzy, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej przewiduje 

drugi etap rekrutacji polegający na przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem do udziału w projekcie. Na 
podstawie przeprowadzonej rozmowy tworzona jest końcowa lista uczestników. Kryteria oceny rozmowy 

określane będą każdorazowa dla danego projektu. 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników 

1. Z osobami, które zakwalifikowały się do projektu „Sportowe ICT – rozwój umiejętności komputerowych i 

internetowych”, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej podpisze Umowę uczestnictwa w projekcie, której wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

2. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną umieszczone 

na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób 
znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

3. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.  

§ 8 

Informacje pozostałe 

1. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestnika Projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza rekrutacyjnego. 
2. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

3. Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


