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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora 
Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie z dnia 1 lutego 
2016r. 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Pojęcia zawarte w Regulaminie: 

Projekt - projekt  ”Przedsiębiorczy Gimnazjalista”,  realizowany od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. 

przez  Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, 

Beneficjent – Miasto i Gmina Debrzno Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, 

IPC – Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, 

Uczestnik projektu – uczeń zakwalifikowany do projektu od momentu złożenia do IPC dokumentów 

kwalifikacyjnych, podpisanych przez jednego z rodziców ucznia/opiekuna prawnego lub ucznia w przypadku osoby 

pełnoletniej. 

Regulamin – Regulamin uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”. 

2. Celem głównym Projektu jest wzrost znajomości zagadnień ekonomicznych oraz rozbudzanie, kształtowanie 

postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród 45 uczniów z klas III Gimnazjum z terenu Gminy Debrzno  w okresie 

luty -kwiecień 2016. 

3. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną: 

1)  zajęcia szkoleniowo-warsztatowe (15 h lekcyjnych/grupę), realizowane w siedzibie IPC, w miejscowości 

Cierznie 64, mające  na celu poszerzenie wiedzy uczestników projektu z  m.in.  z zakresu podstawowych 

pojęć ekonomicznych, tj. wartości i roli  pieniądza, polityki pieniężnej, obrotu bezgotówkowego, systemów 

bankowych, polityki pieniężnej, podaży, popytu, itp.; zajęcia obejmowały będą także zagadnienia 

dotyczące m.in. planowania działalności gosp., pozyskiwania funduszy, psychologii w biznesie, zarządzania 

budżetem osobistym, konsekwencji zadłużenia, aktywnych metod poszukiwania pracy, itp.; będą miały na 

celu wzrost wiedzy uczniów i ułatwienie funkcjonowania na rynku pracy oraz zapoznanie młodzieży z 

działalnością IOB (doradztwo, szkolenia, preferencje); uczestnicy zobaczą jak funkcjonują przedsiębiorstwa 

i poznają różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. 

2) zajęcia edukacyjne (4h/uczestnika) podczas wizyty studyjnej w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 

(SIT) na ul. Portowej 13; w trakcie wizyty uczniowie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu 

planowania ścieżki zawodowej, ukierunkowanej na prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy 

obierania tzw. zawodów przyszłości; zostaną zapoznani z dostępnymi metodami wsparcia finansowego i 

niefinansowego świadczonymi przez SIT; poznanie różnych branż prowadzonej tam działalności przez 

przedsiębiorców ułatwi uczniom planowanie własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej; w ramach wizyty 

studyjnej w SIT uczniowie będą mogli zwiedzić Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Innowacyjne 

Audytorium, Pracownię Automatyki i Robotyki i Pracownię OZE; Pracownia Automatyki i Robotyki 
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przeprowadzi zajęcia dot. wykorzystania robotów w przemyśle i zakładach pracy, przeprowadzi zajęcia z 

kreatywności (np. stworzenie samochodu hybrydowego); w Pracowni OZE uczniowie będą mieli okazję 

śledzić produkcję energii elektrycznej, co pokaże im jak ważną gałęzią w gospodarce jest energia 

odnawialna i jak wpływa na optymalizację wydatków w firmie; zajęcia w obu pracowniach przyczynią się 

do rozbudzenia postaw i zachowań przedsiębiorczych. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

Regulaminem pozostaje w gestii Beneficjenta. 

5. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

§ 2 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie z klas III Gimnazjum w Zespole Szkół w Debrznie – łącznie 45 

osób. 

§ 3 

Przebieg rekrutacji do Projektu 

 

1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady. W tym 

celu niniejszy Regulamin zawierający kryteria udziału w projekcie zostanie w terminie do 01.02.2016 r. 

umieszczony na stronie internetowej IPC www.perlowainwestycja.pl , a także dostępny będzie w siedzibie IPC 

(sekretariat) oraz w siedzibie Zespołu Szkół w Debrznie (sekretariat). 

2. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w terminie 01-12 lutego 2016 roku. Prowadzona będzie w sposób 

ciągły, aż do zakwalifikowania się planowanej liczby 45 Uczestników Projektu. Termin przyjmowania  

dokumentów  rekrutacyjnych może ulec skróceniu w przypadku gdy wpłynie wystarczająca ilość zgłoszeń w 

ilości odpowiadającej liczbie osób,  stanowiących grupę Uczestników Projektu.  

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci (m.in. płeć, 

pochodzenie etniczne czy wyznanie religijne nie będą miały wpływu na wynik prowadzonej rekrutacji).  

4. W trakcie trwania procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 45 osób. 

5. Kwalifikacja do Projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych podpisanych dokumentów takich jak: 

a) karta zgłoszenia do udziału w projekcie „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”, 

b) deklaracja uczestnictwa, 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie następuje w chwili złożenia wyżej wymienionego kompletu 

dokumentów do wychowawcy klasy a następnie przekazania do IPC. 

7. Zasady kwalifikacji do udziału w Projekcie: 

a) o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie  decyduje kolejność prawidłowo dostarczonych zgłoszeń, przy 

czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia osób, które zadeklarowały wstępny udział w 

projekcie. 

 

8. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane drogą telefoniczną.  

9. W przypadku rezygnacji lub zdarzeń losowych powodujących brak możliwości uczestnictwa w projekcie, 

uczestnik zostanie zastąpiony innym uczestnikiem zgodnie z kolejnością przyjętych zgłoszeń. 
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10. Złożone przez uczniów dokumenty kwalifikacyjne nie podlegają zwrotowi i przechowywane są w siedzibie IPC. 

11. Wyboru Uczestników do Projektów dokonuje Dyrektor IPC przy pomocy pracownika IPC odpowiedzialnego 

za realizację Projektu, który dokona oceny  formalnej przyjętych dokumentów. Kryteria formalne udziału w 

Projekcie  oceniane będą według formuły „spełnia / nie spełnia” zgodnie z kryteriami opisanym w § 2 oraz § 

3 niniejszego Regulaminu. 

 

§4 

Zasady organizacji zajęć edukacyjnych 

 

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny i Projekt dofinansowany jest ze środków NBP, IPC oraz ZS w 

Debrznie. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach szkoleniowo-warsztatowych w siedzibie IPC 

(15 h lekcyjnych), które przeprowadzone będą podczas trzech spotkań w terminie luty-marzec 2016r. 

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom po zakwalifikowaniu się do Projektu. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych podczas wizyty studyjnej w 

Słupskim Inkubatorze Technologicznym (4h), która odbędzie się w miesiącu kwiecień 2016r.Dokładny termin 

wizyty zostanie ustalony w późniejszym czasie i dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników projektu. 

4. Uczestnikom Projektu zapewnia się dowóz z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzenia zajęć 

edukacyjnych (IPC, SIT). 

5. Uczestnikom Projektu zapewnia się podczas przeprowadzanych zajęć edukacyjnych poczęstunek. 

6. Podczas zajęć dystrybuowane będą listy obecności, ankiety służące ewaluacji projektu. Uczestnik jest 

zobowiązany do wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji projektu. 

7. Uczestnicy Projektu  otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne. 

8. Przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowo-warsztatowych jak i po ich zakończeniu wśród Uczestników Projektu 

przeprowadzony będzie test wiedzy sprawdzający znajomość zagadnień ekonomicznych, służący 

monitoringowi i ewaluacji projektu. 

§5 

Obowiązki stron 

 

1. Obowiązki Uczestników Projektu: 

a) Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

 uczestnictwa w zajęciach szkoleniowo-warsztatowych w siedzibie IPC (15 h lekcyjnych) oraz w zajęciach 

edukacyjnych podczas wizyty studyjnej w Słupskim Inkubatorze Technologicznym (4 h),  

 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście 

obecności, 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz testu sprawdzającego wiedzę, 

 naprawy lub pokrycia kosztów naprawy za wszelkie wyrządzone szkody materialne, 

 pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem zajęć w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania. 
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b) dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność w ilości 5h, spowodowaną chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi; usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty 

leczenia szpitalnego. 

2. Obowiązki Beneficjenta (Organizatora) Projektu: 

a) zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów i wykładowców, 

b) zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 

c) zapewnienie sali szkoleniowej, 

d) zapewnienie dowozu Uczestników Projektu z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzenia zajęć 

edukacyjnych (IPC, SIT), 

e) zapewnienie poczęstunku podczas przeprowadzanych zajęć edukacyjnych. 

 

§6 

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, Uczestnik zobowiązuje się 

dostarczyć informację o tym pisemnie do IPC w najwcześniejszym możliwym terminie. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji oraz do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem zajęć. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez 

niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2016 roku. 

2. Wraz ze złożeniem podpisu rodzica/opiekuna prawnego bądź podpisu ucznia w przypadku osoby pełnoletniej  

pod Kartą Zgłoszenia woli uczestnictwa w Projekcie niniejszy Regulamin zyskuje za obopólną zgodą moc 

umowy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania 

sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

Spis załączników do niniejszego Regulaminu: 

 Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia ucznia do udziału w projekcie „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”, 
 Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA  

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: ”PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA” 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA (WYPEŁNIA RODZIC UCZNIA/OPIEKUN PRAWNY) 

 
1. Nazwisko  (proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 
 

                     

2. Imię  
 
 

               

3. PESEL 

 
 

          

4. Data urodzenia 

 
 

          

5. Miejsce urodzenia 

 
 

                     

 

6. Miejsce zamieszkania 

   

Województwo:.........................Powiat: ..……………………….................…Miejscowość:……………………………………… 

Kod pocztowy………………………………………ul.:.......................................................................................................    

Nr domu:…………Nr lokalu:……………...Numer telefonu: ………….……………………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Wiek w chwili przystąpienia do Projektu: ………………………………………………………………………………………… 

8. Szkoła, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2015/2016: GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W 

DEBRZNIE 

9. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2015/2016:……………………… 

 

II. DANE KONTAKTOWE JEDNEGO Z RODZICÓW UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO1 

 

   1. Nr telefonu:………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   2. Adres poczty elektronicznej:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                 
1
 Nie wypełniać w przypadku osoby pełnoletniej 
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III. ZAŁĄCZNIKI: 
 

Wraz z Kartą zgłoszenia ucznia do udziału w Projekcie „Przedsiębiorczy Gimnazjalista” przedkładam: 
- Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa,  
- Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

IV. OŚWIADCZENIE 
 
1. Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 297 § 1 Kodeksu 
Karnego, oświadczam, że dane moje/mojego dziecka podane w niniejszej Karcie zgłoszenia oraz we 
wszystkich załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczy  Gimnazjalista” i akceptuję 
zawarte w nim warunki. 
 
 

 

……………………………… .………………………………….. …….………………….………………………………….………………. 

(Miejscowość i data) (Podpis ucznia) (Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

ucznia)2 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK IPC: 
 
Kwalifikacja do udziału w projekcie „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”: 
 
□  TAK 
 
□  NIE 
 
□  LISTA REZERWOWA 
 
 
…………………………………………………. 
(Podpis pracownika IPC) 
 
 
Zatwierdzam: 
 
…………………………………………………. 
(Podpis Dyrektora IPC) 

 

 

 

 

                                                 
2
 Nie jest wymagany w przypadku osoby pełnoletniej 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”, 

realizowanym  przez Miasto i Gminę Debrzno Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie. 

 

Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………………………………………...(Imię i Nazwisko 

ucznia) spełnia wszystkie wymogi stawiane uczestnikom projektu, które zostały określone w  Regulaminie 

uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczy  Gimnazjalista”. 

 

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości przyszłego udziału mojego dziecka w badaniu 

ewaluacyjnym, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy 

i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników oraz  wyrażam zgodę na poddanie się 

mojego dziecka  badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.  

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem 

Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka poprzez publikację zdjęcia/zdjęć wykonywanych w trakcie realizacji projektu za pośrednictwem 

wszelkich mediów. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają dóbr osobistych mojego dziecka.  

 
 
 
 …….………………….………………………………….…………… 

 (Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 
ucznia) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem mojego dziecka………………………………………………(Imię i Nazwisko ucznia ) 

do projektu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka i przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) dane osobowe mojego dziecka  będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, 

2) dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 

ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem 

i sprawozdawczością, 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w Projekcie, 

4) mam prawo dostępu do treści danych swojego dziecka i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

     …….………………….………………………………….………………. 

 (Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 
ucznia) 
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