
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS ZA CZAS WIOSNA 2020 

1. Realizatorem projektu Czas za Czas WIOSNA 2020 jest Fundacja Rozwiń Skrzydła al. J. Piłsudskiego 16 20-011 Lublin 

NIP: 946 255 55 01. Projekt jest realizowany ze środków powierzonych przez Gminę Lublin w ramach Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin. 

2. Projekt skierowany jest do osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, pracowników systemu oświaty, 

pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów ostatniego roku pedagogiki i psychologii, 

zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Miasta Lublin w celu podniesienia ich kompetencji 

wychowawczych. 

3. Projekt składa się z dwóch modułów: 

a. część wykładowa: 36 godzin bezpłatnego szkolenia (12 spotkań x 3 godziny) według Programu Joanny 

Sakowskiej Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w realizacji Anny Malec,  

b. część praktyczna: 30 godzin bezpłatnych praktyk w ramach działalności statutowej Fundacji Rozwiń Skrzydła 

(20 godzin praktyk pedagogicznych, 10 godzin praktyk organizacyjnych). 

4. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Realizatora w godzinach 13.30-16.30 w następujących terminach: marzec: 13, 

20,27; kwiecień: 3,17,24; maj: 8,15,22,29; czerwiec: 5,12.  

5. Termin odbywania praktyk: od 21.03.2020 do 31.10.2020. Za organizację praktyk odpowiada Realizator. Ogłoszenia 

o terminie, godzinach praktyk oraz ilości aktualnie dostępnych miejsc Realizator zamieszczać będzie na grupie Czas 

za Czas Edycja WIOSNA 2020 na swoim profilu na Facebooku. 

6. Udział w projekcie potwierdzony zostaje certyfikatem. 

7. Etapy rekrutacji do projektu:  

a. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy od 11.02.2020 do 05.03.2020 na adres: 

vita@rozwinskrzydla.org. Zgłoszenie zawierać powinno imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, 

rok i kierunek studiów i/lub miejsce pracy, doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą, motywację do udziału 

w projekcie. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

b. 06.03.2020 w godzinach 9.00-15.00 telefoniczne umówimy wybrane osoby na rozmowy kwalifikacyjne. 

c. w dniach 9-10.03.2020 w siedzibie Realizatora odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. 

d. 11.03.2020 telefoniczne poinformujemy wybrane osoby o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 

e. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 osób.  

8. Prawa i obowiązki Uczestnika: 

a. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie wpłaca 250 zł zwrotnej kaucji przelewem na konto 

Realizatora 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 i przesyła potwierdzenie przelewu na adres 

vita@rozwinskrzydla.org w dniu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do projektu. Kaucja będzie 

zwrócona Uczestnikowi po zakończeniu części szkoleniowej i odbyciu 30 godzin praktyk w całości na konto 

wskazane przez Uczestnika. W przypadku nieukończenia przez Uczestnika części szkoleniowej bądź 

praktycznej do dnia 31.10.2020 kaucja nie zostanie zwrócona. 

b. Udział w szkoleniu potwierdzany jest listą obecności, a odbyte praktyki imienną ewidencją. Lista obecności 

i ewidencja praktyk przechowywane są w siedzibie Realizatora.  

c. Uczestnik ma prawo do 2 nieobecności podczas szkolenia, jednakże nieobecności nie mogą następować 

kolejno. W przypadku większej ilości nieobecności lub nieobecności następujących kolejno, Uczestnik 

nie może kontynuować udziału w projekcie. 

d. Uczestnik ma prawo do 15 minutowego spóźnienia na szkolenie. Spóźnienia ponad 15-minutowe 

traktowane będą jako nieobecność. 

e. Uczestnik ma obowiązek informowania o planowanej nieobecności na grupie Czas za Czas Edycja WIOSNA 

2020 na profilu Realizatora na Facebooku lub telefonicznie 81 448 00 57, 690 798 935 najpóźniej w dniu 

poprzedzającym szkolenie. 

f. Do ewidencji praktyk wliczany jest wyłącznie czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych/organizacyjnych. Czas 

przygotowania/dojazdu nie jest ewidencjonowany. 

 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwiń Skrzydła, al. J. Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin, NIP: 9462555501, 

KRS: 0000305952, tel. 81 44 80 057, e-mail: biuro@rozwinskrzydla.org. Szczegółowe informacje: http://rozwinskrzydla.org/informacja-

o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ 

Akceptuję Powyższy Regulamin: 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                               Podpis 
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