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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Pracownia Liderów NGO's” 

realizowanego w ramach Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji 

Działanie II.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

 

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani do brania udziału w testach i sprawdzianach 

przeprowadzanych w trakcie trwania projektu. Uczestnicy zobowiązani są do 

samodzielnego rozwiązywania wyżej wymienionych zadań, nie korzystając z pomocy 

innych osób, ani dodatkowych materiałów (w szczególności rozumie się przez to 

osobiste notatki, książki, Internet). 

 

 2. Utrwalanie wykładów oraz innych zajęć prowadzonych w ramach projektu w formie 

nagrań dźwiękowych, wizualnych bądź audio-wizualnych bez zgody prowadzącego i 

Realizatora Projektu jest zabronione. 

 

 3. Uczestnicy zobligowani są do posiadania udostępnionych im przez Realizatora 

Projektu materiałów na każdych zajęciach. 

 

 4. W trakcie organizowanych w ramach projektu zajęć Uczestnicy zobowiązani są do 

noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów otrzymanych od Realizatora Projektu. 

 

 5.  W trakcie zjazdów Uczestnicy powinni zachować schludny ubiór typu co najmniej 

„business casual”. 

 

 6. W celu realizacji zadań prowadzonych w ramach Projektu Uczestnicy mogą zostać 

podzieleni na grupy (zarówno w zakresie uczestnictwa w zajęciach, jak i 

zakwaterowania). Skład grup zajęciowych oraz zakwaterowanie określa Realizator 

Projektu. 

 

 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonego programu zajęć 

Projektu, w tym punktualnego stawiania się na zajęcia. Program zajęć prowadzonych 

w ramach Projektu będzie przekazywany Uczestnikom za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 
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 7. Uczestnicy zobowiązani są do podejmowania przydzielanych im funkcji 

organizacyjnych związanych z realizacją działań prowadzonych w ramach Projektu. 

 

 8. Uczestnicy zobowiązani są do odpowiadania na wiadomości elektroniczne 

kierowane pod ich adresem przez Realizatora Projektu. 

 

 9. Uczestnicy zobowiązani są do powiadomienia Realizatora Projektu, jeżeli z 

jakichkolwiek przyczyn przed końcem danego zjazdu zamierzają (choćby krótkotrwale) 

opuścić obiekt, w którym organizowany jest dany zjazd. 

 

 10. W trakcie zjazdów i innych działań organizowanych w ramach Projektu, zakazuje 

się spożywania alkoholu bez zgody organizatora. Zakaz ten nie dotyczy napojów 

serwowanych zwyczajowo do posiłków. 

 

 11. Uczestnicy obowiązani są do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez 

Realizatora Projektu w celu właściwego przygotowania się do zajęć prowadzonych w 

ramach Projektu. 

 

 12. Ukończenie projektu potwierdzone będzie certyfikatem uczestnictwa wystawianym 

przez Realizatora Projektu. Certyfikat otrzymają osoby, które wywiązały się z 

postanowień Umowy zawartej z Realizatorem Projektu oraz niniejszego Regulaminu, 

a także uzyskały co najmniej 60% punktów ze wszystkich testów i sprawdzianów, o 

których mowa w punkcie 1. 

 


