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„YOUTH & ECONOMY” 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

w ramach umowy finansowej Projektu w ramach programu Erasmus+ 
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§ 1  

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Projekt pod  nazwą „Youth & Economy” (zwany dalej Projektem) realizowany 

jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu,  Institution 

Mongazon w Angers i St. Johannis Schule w Bremen, (zwanych dalej 

Beneficjentem) w ramach Programu 2019-1-PL01-KA229-064995_1 

2. Projekt realizowany jest od 01.09. 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.  

3. Beneficjentami Projektu są:  

1) IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

ul. Warszawska 1/5, 87 – 100 Toruń tel.: 004856 622 22 28  

e-mail: dyrekcja@loiv.torun.pl.  

2) St. Johannis Schule 

Dechanatsstraße 9, 28195 Bremen Tel.: 0049421 3694180 

E-Mail: sjs-bremen@kshb.de 

3) Angers: 1 Rue du Columbier, 49000 Angers, Francja. 

 

4. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 

Erasmus+. 

5. Celem głównym Projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów 

w obszarze ekonomii, języków obcych, IT i komunikacji. 

6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa 

w Projekcie.  

 

§ 2  

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu dokonywana jest spośród uczniów szkół 

współpracujących przy projekcie. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

3. Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie w wieku 14 – 18 

lat.  

4. Nabór Uczestników do Projektu odbędzie się w listopadzie 2019 roku. 
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5. Odpowiedzialnymi za rekrutację Uczestników Projektu są Dyrektorzy szkół 

biorących udział w projekcie.  

6. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie jest zobowiązana dostarczyć:  

a. formularz zgłoszeniowy (w tym również oświadczenie o spełnieniu 

kryteriów grupy docelowej), 

b. zgodę na udział w Projekcie podpisaną przez opiekuna/ów prawnych 

Uczestnika Projektu. 

7. Formularze zgłoszeniowe oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne można 

otrzymać w sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie oraz pobrać ze 

strony internetowej Projektu (zakładki na stronach internetowych szkół). 

8. Proces składania dokumentów rekrutacyjnych przebiega w następujący sposób:  

a. Dyrektor Szkoły kompletuje dokumenty od osób zainteresowanych udziałem 

w Projekcie;  

b. Dyrektor Szkoły zobowiązuje się do przekazania dokumentów złożonych 

przez kandydatów powołanej przez siebie Komisji Rekrutacyjnej;  

c. członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonują weryfikacji kompletności 

i poprawności dostarczonych dokumentów;  

d. członkowie Komisji Rekrutacyjnej przekazują do dyrektorów 

poszczególnych szkół decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych 

Uczestników do Projektu. 

9. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zostanie o tym fakcie 

poinformowana przez Dyrektora danej szkoły.  

10. Z osobą, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie zostanie 

podpisana umowa uczestnictwa w Projekcie „ Youth & Economy.”  

11. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Projekcie, które nie zostały 

zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc, 

zostaną wpisane na listę rezerwową według kolejności ustalonej przez Komisję 

Rekrutacyjną w zależności od  stopnia spełnienia warunków. W przypadku 

rezygnacji Uczestnika z Projektu przed rozpoczęciem projektu – 

zakwalifikowana do Projektu zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.  

12. Dodatkowy nabór do udziału w Projekcie zostanie przeprowadzony tylko 

w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.  

13. Przystąpienie Kandydatki/Kandydata  do procesu rekrutacji jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  

14. Wszelkie dokumenty Uczestniczki/Uczestnika Projektu będą archiwizowane, 

m.in. dokumenty rekrutacyjne, zgodnie z przepisami programu Erasmus+. 
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15. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów projektu oraz na stronie 

internetowej Projektu.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Kandydatka / Kandydat zobowiązuje się do:  

a. wypełnienia formularza zgłoszeniowego,  

b. podpisania umowy uczestnictwa w projekcie,  

c. uczestnictwa w działaniach w ramach Projektu.  

2. Rodzice/Opiekunowie prawni Kandydatki/Kandydata do uczestnictwa 

w Projekcie zobowiązani są do:  

a. podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika Projektu,  

b. podpisania umowy uczestnictwa w projekcie Uczestniczki/-ka Projektu.  

 

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestniczki / Uczestnika Projektu 

1. Każda Uczestniczka / Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a. zgłaszania konstruktywnych uwag dotyczących działań, w którym bierze 

udział w ramach Projektu,  

b. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do 

zajęć,  

c. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w Projekcie po jego 

zakończeniu. 

2. Każda Uczestniczka / Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:  

a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych podpisanych 

przez siebie w tym zgody na udział w Projekcie Rodziców/Opiekunów 

prawnych, 

b. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu 

własnoręcznym podpisem na umowie uczestnictwa w Projekcie wraz z podpisem 

Rodziców/Opiekunów prawnych Uczestniczki /Uczestnika,   
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c. uczestniczenia w działaniach w określonym terminie, zgodnie z zapisami 

umowy uczestnictwa w Projekcie, 

d. udziału w badaniach ewaluacyjnych,  

e. poinformowania koordynatorów Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jej / jego udział w Projekcie. 

3. Uczestniczka /Uczestnik oraz Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na 

rejestrowanie wizerunku Uczestniczki/Uczestnika podczas wszystkich działań 

realizowanych w ramach Projektu oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć np. na stronie internetowej Projektu oraz w celu informacji 

i promocji niniejszego Projektu.  

 

§ 5 Etapy realizacji Projektu 

1. W ramach Projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia:  

• Spotkanie uczniów i ich nauczycieli w Toruniu (01.2020) – analiza 

rzeczywistych reklam i tworzenie własnych projektów reklamowych w 

uczniowskich grupach międzynarodowych, 

• Spotkanie uczniów i ich nauczycieli w Angers (05.2020) – Firmy na rynku 

lokalnym,  

• Spotkanie uczniów i ich nauczycieli w Bremen (10/11.2020) – wejście na rynek 

pracy, 

• Spotkanie uczniów i ich nauczycieli w Toruniu (03/04.2021) – Międzynarodowa 

konferencja ekonomiczna dla uczniów na temat: „Idea przedsiębiorczości 

wczoraj i dziś”, 

• Wystawa stworzonych przez uczniów projektów reklamowych, 

• Konkursy językowe w obszarze języka fachowego z dziedziny ekonomii. 

 

2. Na koniec każdego działania zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.  

3. Każda Uczestniczka / Każdy Uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie 

potwierdzające udział w projekcie oraz zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych 

kompetencji po spełnieniu określonych dla nich kryteriów. 

4. Uczestniczki / Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe oraz inne 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu.  
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§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej 

każdej ze szkół (www.loiv.torun.pl)  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów 

i Uczestników Projektu, należy do Beneficjenta.  

3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronach internetowej 

Beneficjenta Projektu: www.loiv.torun.pl. 

4. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy programu 

Erasmus+. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  

2) Załącznik nr 2 – Umowa uczestnictwa w Projekcie  

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych 

osobowych 
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