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REGULAMIN PROJEKTU 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompe-

tencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia Akademii Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyż-

szym. 

2. Realizatorem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderew-

skiego 35, 51-612 Wrocław, w skrócie AWF Wrocław. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2020 roku zgodnie 

z umową o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-K159/16 (projekt realizowany 

w trzech edycjach). 

4. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 100 studentów/studentek III roku 

studiów stacjonarnych na kierunku kosmetologia AWF Wrocław niezbędnych do rozpoczęcia 

aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych 

oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców 

poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodaw-

cami oraz wizyty studyjne w okresie od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku. 

5. Zasięg projektu – ogólnopolski. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. Regulamin projektu określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie w szczególności: 

a. zakres wsparcia, 

b. realizację projektu w ramach poszczególnych zadań, 

c. procedurę rekrutacji, 

d. prawa i obowiązki uczestników projektu, 

e. prawa i obowiązki Beneficjenta. 

§ 2 

Słownik pojęć 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. No-

wogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa, 

b. Projekt – projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku 

kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” realizowany przez 

AWF Wrocław na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer 
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POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16; uzyskanej w wyniku pozytywnej oceny wniosku zło-

żonego w konkursie zamkniętym nr POWR.03.01.00-00-K159/16 o dofinansowanie 

projektów dotyczących programów rozwoju kompetencji w ramach Działania 3.1 Kom-

petencje w szkolnictwie wyższym, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i roz-

woju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

c. Beneficjent – podmiot realizujący projekt, tj. Akademia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu (AWF Wrocław), 

d. Kandydat/Kandydatka projektu – osoba zainteresowana udziałem w projekcie składa-

jąca komplet dokumentów aplikacyjnych, 

e. Uczestnik/uczestniczka projektu – student/ka kierunku kosmetologia, Wydziału Fizjo-

terapii, który/a po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie zo-

stał/a zakwalifikowany/a do udziału w poszczególnych formach wsparcia realizowa-

nych w ramach projektu. Wsparcie to ułatwi znalezienie pracy, założenie własnej dzia-

łalności lub kontynuację kształcenia, 

f. Zespół zarządzający – kadra odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, 

g. Biuro Projektu -  jednostka powołana do bieżącego zarządzania projektem, mieści się 

w budynku P4, pokój 1/8, 

h. Komisja Rekrutacyjna – zespół powołany przez Koordynatora merytorycznego pro-

jektu, który odpowiada za proces rekrutacyjny (w składzie: koordynator, specjalista ds. 

rozliczenia i monitoringu, pracownik biura karier). Szczegółowo jest to:  

 sprawdzenie prawidłowości złożonych wniosków pod względem formalnym 

oraz ocena merytoryczna dokumentów, 

 ogłoszenie listy uczestników, ewentualnie listy rankingowej, 

 poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do projektu, 

 sporządzenie protokołu końcowego z przebiegu procesu rekrutacji. 

i. Strona internetowa projektu –  

http://awf.wroc.pl/pl/article/3954/11244/Rozwoj_kompetencji_studentow_kie-

runku_Kosmetologia 

Szczegółowa ścieżka dostępu: Strona główna AWF Wrocław – zakładka Dydaktyka – 

Projekty – Rozwój kompetencji studentów kierunku Kosmetologia. 

j. Dane osobowe – dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-

nych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) dotyczące uczestników/uczest-

niczki projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą i Bene-

ficjanta.  

§ 3 

Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a. program szkoleń zawodowych – kompetencji zawodowych (zadanie 1), 

b. program szkoleń miękkich – kompetencji komunikacyjnych (zadanie 2), 

http://awf.wroc.pl/pl/article/3954/11244/Rozwoj_kompetencji_studentow_kierunku_Kosmetologia
http://awf.wroc.pl/pl/article/3954/11244/Rozwoj_kompetencji_studentow_kierunku_Kosmetologia
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c. program szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – kompetencji przedsiębiorczych (zada-

nie 3), 

d. bilans kompetencji uczestnika/uczestniczki (zadanie 4). 

§ 4 

Zakres wsparcia w ramach projektu 

1. Program szkoleń zawodowych. 

a. celem zadania jest rozwój kompetencji zawodowych studentów/ek w obszarze kosme-

tologii odpowiadając na potrzeby rynku pracy i pracodawców, 

b. zakres tematyczny szkoleń obejmuje: 

 kurs wizażu (w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020 planowanych jest 

po 96 godzin/grupa, 2 grupy po około 10 osób), 

 kurs mezoterapii igłowej (w roku akademickim 2018/2019 planowanych jest 

48 godzin/grupa, 2 grupy po około 13 osób, w roku akademickim 2019/2020 

planowanych jest 48 godzin/grupa, 2 grupy po około 10 osób), 

 szkolenie z kuracji antycellulitowej oraz masażu bańką chińską (w roku akade-

mickim 2018/2019 planowanych jest 16 godzin/grupa, 3 grupy po około 10 

osób, w roku akademickim 2019/2020 planowanych jest 16 godzin/grupa, 2 

grupy po około 10 osób), 

 szkolenie z zakresu karboksyterapii (w roku akademickim 2018/2019 planowa-

nych jest 16 godzin/grupa, 2 grupy po około 11 osób, w roku akademickim 

2019/2020 planowanych jest 16 godzin/grupa, 2 grupy po około 10 osób),  

c. szkolenia zaplanowane w ramach zadania będą prowadzone zgodnie z harmonogra-

mem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu,  

d. szkolenia będą realizowane na terenie AWF Wrocław, w ich trakcie będzie następo-

wała praktyczna nauka z wykorzystaniem preparatów, 

e. szczegółowe informacje, harmonogram, tematyka szkoleń będą na bieżąco aktualizo-

wane i zamieszczane na stronie internetowej projektu. 

 

2. Program szkoleń miękkich. 

a. celem zadania jest rozwój kompetencji komunikacyjnych odpowiadających potrzebom 

rynku pracy i pracodawców, 

b. w ramach projektu założono dwa rodzaje działań:  

 szkolenie z komunikacji interpersonalnej z klientem kosmetologicznym 

(w roku akademickim 2018/2019 planowane są 64 godziny/grupa, 5 grup po 

około 10 osób, w roku akademickim 2019/2020 planowane są 64 go-

dziny/grupa 4 grupy po około 10 osób), 

 wyjazd studyjny powiązany z efektami kształcenia na kierunku kosmetologia 

(w roku akademickim 2018/2019 planowanych jest 6 godzin/grupa, 9 grup po 
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około 6 osób, w roku akademickim 2019/2020 planowanych jest 6 go-

dzin/grupa, 6 grup po około 6 osób), 

c. szkolenie oraz wyjazd studyjny zaplanowane w ramach zadania będą prowadzone 

zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu, 

d. zajęcia będą prowadzone w budynkach AWF Wrocław i/lub ośrodkach zewnętrznych 

– ośrodkach SPA, centrach kosmetologii, itp., 

e. szczegółowe informacje, harmonogram, tematyka szkoleń będą na bieżąco aktualizo-

wane i zamieszczane na stronie internetowej projektu. 

 

3. Program szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. 

a. celem zadania jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych, które pozwalają kształto-

wać i integrować różnego typu kompetencje przydatne na rynku pracy, 

b. zakres tematyczny szkoleń obejmuje: 

 warsztaty z przedsiębiorczości prowadzone w oparciu o pracę zespołową przy 

użyciu metody projektu (w roku akademickim 2018/2019 planowanych jest 48 

godzin/grupa, 5 grup po około 10 osób, w roku akademickim 2019/2020 pla-

nowanych jest 48 godzin/grupa, 4 grupy po około 10 osób), 

 dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z przedsiębiorcami dotyczące tren-

dów i możliwości rozwoju zawodowego w pracy na własny rachunek (w roku 

akademickim 2018/2019 planowanych jest 16 godzin/grupa, 5 grup po około 

10 osób, w roku akademickim 2019/2020 planowanych jest 16 godzin/grupa, 

4 grupy po około 10 osób), 

c. szkolenia zaplanowane w ramach zadania będą prowadzone zgodnie z harmonogra-

mem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu, 

d. szkolenia będą realizowane na terenie AWF Wrocław, i/lub ośrodkach zewnętrznych – 

ośrodkach SPA, centrach kosmetologii, itp., 

e. szczegółowe informacje, harmonogram, tematyka szkoleń będą na bieżąco aktualizo-

wane i zamieszczane na stronie internetowej projektu. 

 

4. Bilans kompetencji uczestników/uczestniczek. 

a. celem zadania jest zbadanie stopnia rozwoju określonych kompetencji uczestni-

ków/uczestniczek projektu poprzez przeprowadzenie bilansu kompetencji w oparciu o 

narzędzia w postaci m.in. testów, ankiet oraz wywiadów pogłębionych, 

b. każdy/a uczestnik/uczestniczka zostaje poddany/a badaniu dwukrotnie: na wstępie – 

przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia oraz na zakończenie, co pozwoli 

określić stan kompetencji po zakończeniu otrzymanego wsparcia, 

c. bilans kompetencji uczestników/uczestniczek oraz monitoring losu absolwentów/ab-

solwentek (przez co najmniej 12 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie) będzie 

prowadził/a Specjalista/tka ds. badania kompetencji, 
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d. każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma po wstępnym badaniu kompetencji Indywidu-

alny plan szkoleniowy, który będzie opierał się o wykazane luki kompetencyjne, które 

będą możliwe do wyeliminowania dzięki udziałowi w określonych formach wsparcia.  

 

5. AWF Wrocław nie pokrywa kosztów dojazdów na powyższe formy wsparcia w ramach pro-

jektu. 

6. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. 

7. Jedna godzina szkoleniowa jest równa 45 minutom. 

8. Udzielone w ramach projektu wsparcie nie jest elementem obowiązkowego programu kształ-

cenia na kierunku kosmetologia w AWF Wrocław.  

§ 5 

Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu są studenci/studentki ostatniego roku studiów I stopnia 

(III rok) w trybie stacjonarnym na kierunku Kosmetologia, Wydziale Fizjoterapii. Studenci/stu-

dentki otrzymają wsparcie w postaci możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych, 

w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kompetencji komunikacyjnych 

oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców 

poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, a także zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami 

oraz wizyty studyjne. 

2. O rozpoczęciu rekrutacji do projektu informować będą komunikaty zamieszczone na stronie 

internetowej projektu. Wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne będą dostępne na stronie 

internetowej projektu. 

3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie nabywają status uczestnika/uczestniczki 

projektu w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w pierwszym dniu wsparcia (załącz-

nik nr 4).  

4. Uczestnik/Uczestniczka nie ponosi żadnych kosztów związanych z udzieleniem wsparcia w pro-

jekcie. 

5. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 

297 § 1 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwych oświadczeń na podstawie których zo-

stał zakwalifikowany do udziału w projekcie.  

6. Uczestnikami nie mogą być osoby, które już brały udział w niniejszym projekcie (nie można 

uczestniczyć w projekcie dwukrotnie) i z niego zrezygnowały, bądź zostały wykreślone.  

§ 6 

Szczegółowe zasady rekrutacji 

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w oparciu 

o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu nr 

POWR.03.01.00-00-K159/16. 



  

Projekt nr POWR.03.01.00-00-K159/16 

„Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 

 

 
Biuro projektu: 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, 
Telefon: 71 347 300 Adres e-mail: kompetencje.kosmetologia@awf.wroc.pl 

 

2. Do udziału w projekcie mogą aplikować studenci/studentki kierunku Kosmetologia na Wy-

dziale Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod warunkiem, że speł-

nią wymóg formalny, jakim jest posiadanie status studenta/ki 3 roku studiów stacjonarnych 

I stopnia w roku akademickim 2017/18, 2018/19 lub 2019/20.  

3. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie składają w wyznaczonym terminie w Biurze 

Projektu dokumenty wypełnione w języku polskim w sposób czytelny (osobiście): 

a. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b. wypełniony formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, 

c. oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych oso-

bowych, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu, 

4. Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki projektu składają w pierwszym dniu udzielonego wsparcia 

deklarację Uczestnika/Uczestniczki projektu (załącznik nr 4 do regulaminu) nabywając wszyst-

kie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu. 

5. Termin, o którym mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu podawany jest do wiadomości przez 

Biuro Projektu na stronie internetowej projektu, decyzje o przedłużeniu lub zmianie terminów 

rekrutacji podejmuje Komisja Rekrutacyjna – zmiana wymaga formy pisemnej. 

6. Dokumenty złożone przez kandydata/kę po terminie, o którym mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego 

paragrafu, dokumenty niekompletne oraz dokumenty nie zawierające zgody na przetwarzanie 

zawartych w nich danych osobowych nie będą rozpatrywane. 

7. W miejsce osoby przerywającej udział w projekcie na podstawie formularza rezygnacji (załącz-

nik nr 5) rekrutowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej, może też zostać przeprowadzona 

dodatkowa rekrutacja na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

8. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygna-

cji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 

9. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

10. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a. wypełnienie i złożenie przez kandydatów/kandydatki dokumentów aplikacyjnych,  

b. weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, 

c. utworzenie listy rankingowej i rezerwowej, 

d. poinformowanie kandydatów/kandydatki o zakwalifikowaniu się do udziału w Projek-

cie (publikacja wyników na stronie internetowej projektu, informacje dostępne będą 

także w Biurze Projektu, kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani/e telefonicz-

nie lub mailowo), 

e. podpisanie deklaracji udziału w projekcie przez osoby zakwalifikowane, 

f. wstępny bilans kompetencji – diagnoza luk kompetencyjnych.  

11. W sytuacji rekrutacji osób z niepełnosprawnością AWF Wrocław dokona wszelkich starań, aby 

umożliwić udział w projekcie. 

12. Procedura rekrutacji odbywa się na zasadach jawności, przejrzystości, równości szans. 

13. Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach: 
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a. I edycja: w roku akademickim 2017/18, 

b. II edycja: w roku akademickim 2018/19, 

c. III edycja: w roku akademickim 2019/20. 

14. Szczegółowe kryteria rankingowe prezentują się następująco: 

a. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1 punkt, 

b. Brak zatrudnienia w ramach stosunku pracy – 1 punkt, 

c. Mężczyźni – 1 punkt. 

15. Dodatkowe kryteria premiujące: 

a. Otrzymywanie stypendium socjalnego w roku akademickim 206/2017 na AWF Wro-

cław – 1 punkt, 

b. Zamieszkanie w gminie wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkań-

ców – 1 punkt,  

c. Posiadanie Karty Dużej Rodziny przysługującej rodzinom z co najmniej trójką dzieci – 1 

punkt. 

16. Od wyników rekrutacji kandydatowi/kandydatce przysługuje prawo odwołania do Komisji Re-

krutacyjnej – należy je złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzyma-

nia informacji na temat wyników postępowania rekrutacyjnego danej edycji. 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek projektu 

1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do: 

a. uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach projektu, 

b. otrzymywania nieodpłatnych materiałów dydaktycznych, 

c. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach projektu. 

2. Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązana do: 

a. podania danych niezbędnych Zespołowi Zarządzającemu do wypełniania obowiązków 

w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wie-

dza Edukacja Rozwój, 

b. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach pro-

jektu zajęciach szkoleniowych w ustalonym przez Zespół Zarządzający terminie i miej-

scu, 

c. potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie własnoręcznie 

podpisu na liście obecności, 

d. regularnego sprawdzania informacji publikowanych na stronie, w szczególności doty-

czących terminów realizacji zadań w ramach projektu, 

e. uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem. Uczestnik/uczest-

niczka może opuścić maksymalnie 20% zajęć. W przypadku nieobecności ponad do-

zwoloną minimalną liczbę godzin uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do złożenia 
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w biurze projektu pisemnego usprawiedliwienia nieobecności lub kopii zwolnienia le-

karskiego oraz jest jednocześnie zobligowany do uzupełnienia omawianych treści (w 

ciągu 7 dni od zaistniałej nieobecności). 

f. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, oceniających proces dydaktyczny, aspekt organiza-

cyjny realizowanego szkolenia/warsztatu/wyjazdu oraz oceny poziomu wiedzy i posia-

danych umiejętności z danego zakresu tematycznego, w tym badania bilansu kompe-

tencji na początku i po zakończeniu projektu, 

g. informowania o wszelkich zmianach w danych uczestnika (zwłaszcza w danych doty-

czących zmiany nazwiska, adresu korespondencyjnego, telefonu kontaktowego) poda-

nych w dokumentacji rekrutacyjnej, w ciągu 7 dni od ich powstania. W przypadku za-

istnienia wspomnianych wyżej zmian uczestnik/uczestniczka składa do Biura projektu 

formularz aktualizujący dane osobowe, 

h. informowania o wszelkich zmianach w statusie studenta AWF Wrocław w trakcie trwa-

nia projektu, 

i. przekazania/udostępnienia AWF Wrocław informacji dotyczących statusu na rynku 

pracy po zakończeniu szkolenia – zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie 

projektu, 

j. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Uczelnię danych osobowych, niezbędnych do 

zamieszczenia w centralnym systemie informatycznym SL2014, zgodnie z wymogami 

wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

3. Niewykonanie lub uchylenie się od obowiązków określonych w § 7 punkcie 2 będzie trakto-

wane na równi z rezygnacją z udziału w projekcie. 

§ 8 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do: 

a. żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem 

w projekcie, 

b. gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach projektu zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. 

zm.), 

c. zmiany terminów – harmonogramu lub miejsc prowadzenia form wsparcia z ważnych 

przyczyn, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania uczestników projektu 

pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem, 

d. monitorowania postępu uczestników/uczestniczek biorących udział w oferowanych 

formach wsparcia oraz przeprowadzenia ewaluacji projektu. 

2. Beneficjent zobligowany jest do: 

a. zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych 

zajęć, szkoleń lub innych form wsparcia, 
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b. zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego, 

c. przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości ze 

względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie 

etniczne, religię, światopogląd, 

d. wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających udział w zajęciach, 

szkoleniach, projektach zespołowych lub innych form wsparcia w ramach projektu. 

§ 9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie może wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyż-

szej i z zasady nie mogą one być znane przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnika/uczestniczki projektu jest zobowią-

zana do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie wraz z podaniem 

jej powodów (załącznik nr 5).  

4. Zespół zarządzający ma prawo do wykreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy uczest-

ników w przypadku opuszczenia przez niego więcej niż 20% zajęć lub naruszenia niniejszego 

regulaminu przez uczestnika/uczestniczkę. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Koordynatora mery-

torycznego projektu oraz determinowane poprzez zasady Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój i Kodeks Cywilny. 

2. Zespół zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniej-

szego Regulaminu wymagają formy pisemnej, ale nie mają one wpływu na ważność umowy 

o udziale w projekcie zawartej przez AWF Wrocław z uczestnikiem/uczestniczką projektu. 

3. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki projektu są zobowiązani/zobowiązane zaakceptować regula-

min i przestrzegać jego zapisy.   

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 

5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu i na stronie internetowej Beneficjenta  

http://awf.wroc.pl/pl/article/3954/11244/Rozwoj_kompetencji_studentow_kierunku_Ko-

smetologia 
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ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Formularz rekrutacyjny 

3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych 

4. Deklaracja uczestnictwa 

5. Formularz rezygnacji 

 

Pierwotna wersja: Wrocław, dn. 1 września 2017 r.  

Aktualizacja: Wrocław, dn. 19 września 2018 r. 


