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REGULAMIN 
 

SZKOLENIA MULTIMEDIA –IT FRIENDLY PROFESSOR  

 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji oraz prawa i 
obowiązki uczestników szkolenia  Multimedia – IT  Friendly Profesor. 

2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny- finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.Szkolenia będą realizowane  w miejscu wskazanym 
przez  wykonawcę szkoleniaUczestnicy szkolenia  zobowiązani są do zapoznania  się z 
treścią niniejszego Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody  na akceptację wszystkich 
jego postanowień.                                       

 § 2 
CELE I ZAŁO ŻENIA 

 
1. Celem szkolenia  jest  podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej  i wykorzystanie 

osiągnięć technik multimedialnych w pracy  dydaktycznej. 
2. Szkolenie składa się z 40 godzin bezpłatnych zajęć z zakresu technik informacyjnych i 

multimedialnych dla 5 grup 15-osobowych 
3.  Szkolenia prowadzone będą zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym na stronie 

internetowej  www.ujk.edu.pl 
4. Organizator zastrzega sobie  możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie szkolenia. 

 

§ 3 
PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, w sposób ciągły 
aż do zakwalifikowania pełnej liczby uczestników. 

2. Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w szkoleniu będzie zobowiązany złożyć formularz 
zgłoszeniowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu 

3. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w szkoleniu zadecyduje : 
1) poprawnie wypełniony i złożony w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą formularz  

zgłoszeniowy 
2)   kolejność zgłoszeń – data wpływu formularza zgłoszeniowego 

 
4 Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane 
5. O  zakwalifikowaniu na szkolenie  Kandydat zostanie poinformowany drogą mailową lub 

telefoniczną 
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6. Rekrutacja  będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans  zapewniająca równy 
dostęp  do udziału w szkoleniach  kobiet i mężczyzn 
 

§ 4 
PRAWA I OBOWI ĄZKI UCZESTNIKÓW 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie  Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

oraz  Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru 
stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 i  Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzania swojej obecności w szkoleniu własnoręcznym 
podpisem . 

3. W sytuacji  braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu z powodu ważnych przyczyn 
losowych , których nie można było przewidzieć w chwili zgłoszenia na szkolenie, uczestnik 
jest zobowiązany powiadomić pisemnie lub drogą elektroniczną o tym fakcie Dział Nauki i 
Współpracy z Zagranicą. 

 
§5 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Regulamin dostępny będzie w  Dziale Nauki i Współpracy z Zargranicą przy ul. 
Żeromskiego 5 oraz na stronie internetowej www.ujk.edu.pl 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2011 roku i obowiązuje do 31. grudnia 2011 
roku.   

      Załączniki: 
                        Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 
                        Załącznik nr 2-  Deklaracja uczestnictwa 
                        Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
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 Załącznik Nr 1 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 

 

Tytuł projektu:  Progres -Program Rozwoju: Gospodarka- Edukacja- Sukces 

Priorytet:           IV Szkolnictwo wyższe i nauka 

Działanie:         4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie  liczby absolwentów kierunków  o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy 

Podziałanie:     4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

 

 

Imię i nazwisko 

(wraz z tytułem naukowym) 

 

Wydział   

Stanowisko  

e-mail  

Telefon kontaktowy  

 

 

                                                      ………………………………… 

                                                             (podpis  uczestnika) 

 
 
 
. 
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 Załączniki Nr  2                                                                              

 
 
Ja niżej podpisany/a        .….………........................................................................................... 
       (imię i nazwisko) 
 
zamieszkały/a                   .….………........................................................................................... 
               (adres zameldowania) 
 

Nr PESEL         ....………........................................................................................... 

deklaruję uczestnictwo w projekcie „PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja-
Sukces” (POKL.04.01.01-00-077/10) realizowanym przez Uniwersytet Humanistyczno – 
Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Podziałanie 4.1.1 
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni  

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 
1. Zostałem(am) poinformowany(na), że projekt „PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka – 

Edukacja - Sukces” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Na dzień przystąpienia do Projektu jestem: 
�  nauczycielem Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, 
3. Oświadczam, że upoważniam Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  
i przekazywanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) w celu 
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na sprawdzenie zgodności z prawdą złożonych oświadczeń 
w uprawnionych do tego instytucjach. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na mój udział w badaniach ankietowych na potrzeby 
projektu. 

6. Wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku w publikacji projektowej oraz 
dokumentacji fotograficznej projektu. 

7. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam, 
że wszystkie dane zawarte w Deklaracji Uczestnictwa są zgodne z prawdą. 

 
 

Kielce, dnia …………..2011r.       …………………………………….. 
                          (czytelny podpis uczestnika) 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
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Załącznik nr 3 
 
 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu „PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja –
Sukces” (POKL.04.01.01-00-077/10)  realizowanego w ramach Podziałania 4.1.1 Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych.  
 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:    
 

1. administratorem zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-
926 Warszawa  

 
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja –Sukces ewaluacji, 
monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; 

 
3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielania 

wsparcia, realizacji projektu PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja –Sukces 
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki; 

 
4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
 

………………………………...….   ………………………………………….. 
(miejscowość, data)      (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 


