
 

 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

„Szkoła Liderów Innowacji” 

 
Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest 

współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

§ 1 

[Zasady ogólne] 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Szkoła Liderów Innowacji’ 

realizowanym przez Fundację Wielkopolska Pracownia Pomysłów. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Projekt 

jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 24 roku życia. . 

5. Projekt nie dopuszcza żadnych form dyskryminacji, realizuje politykę równych szans kobiet 

i mężczyzn. 

6. Wsparcie w ramach projektu udzielane jest bezpłatnie. 

7. Celami strategicznymi projektu są: 

a) Zwiększenie kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikacji, zarządzania 

finansami osobistymi, rozwoju osobistego, form aktywności społecznej oraz 

przedsiębiorczości; 

b) zwiększenie zaufania społecznego i poczucia sprawczości wśród młodzieży dzięki 

spotkaniom z ekspertami; 

c) Podniesienie kompetencji w zakresie nauk ekonomicznych oraz zarządzania; 

d) Integracja wśród rówieśników za pomocą planszowej gry edukacyjnej. 

8. Zajęcia odbywają w pomieszczeniach dzierżawionych przez organizatora projektu w mieście 

Poznań oraz Konin. Dokładna lokalizacja spotkania zostanie przekazana uczestnikom projektu 

drogą mailową bądź telefoniczną, każdorazowo na minimum 48 godzin przed planowanym 

spotkaniem. 

§ 2 

[Kryteria kwalifikacyjne] 

1. W projekcie jako beneficjenci bezpośredni mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie 

poniższe kryteria: 
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a) są w wieku od 15 do 24 lat; 

b) posiadają status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub status studenta studiów  I stopnia; 

c) wezmą udział w otwartej rekrutacji internetowej i wypełnią formularz rekrutacyjny. 

 

§ 3 

[Rekrutacja Partnerów] 

1. W projekcie biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci studiów I 

stopnia. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz przedstawione motywacje 

do wzięcia udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez 

wskazany formularz. Docelowa liczba uczestników projektu wynosi 40. 

2. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego kandydaci mają obowiązek zapoznać się z 

niniejszym regulaminem. 

3. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w sposób ciągły. Zgłoszenia, które wpłyną po 

uzyskaniu liczby uczestników określonej w ust. 1, będą rejestrowane na liście rezerwowej. 

4. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości 

płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 

znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników projektu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia naboru w momencie zrekrutowania 

zakładanej liczby uczestników projektu. 

8. Złożone dokumenty zgłoszeniowe (formularz rekrutacyjny oraz ewentualna zgoda opiekuna 

prawnego dla osoby niepełnoletniej) będą weryfikowane pod względem formalnym. 

9. O wynikach rekrutacji powiadomione zostaną drogą elektroniczną lub telefonicznie 

wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w projekcie. 

10. Organizator zapewnia sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia zgłoszenia uczestnika 

w przypadku nie spełniania przez niego kryterium wieku lub edukacji. 

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki uczestnika projektu] 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy w ramach projektu; 

b) otrzymania materiałów pomocniczych (długopis, notatnik, teczka itp.); 

c) nieodpłatnego udziału w projekcie. 
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2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu - dowodem uczestnictwa jest 

podpis złożony na liście obecności; 

b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz 

po jego zakończeniu; 

c) realizacji zadań projektowych przedstawionych przez koordynatora projektu oraz 

szkoleniowców. 

 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 będą wykorzystywane przez koordynatora projektu w 

związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu. 

 

§ 5 

[Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie] 

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie poprzez przesłanie rezygnacji w 

terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

 

§ 6 

[Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć 

w związku z realizacją Projektu. 
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