
REGULAMIN REKRUTACJI 
do projektu „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”

(projekt nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713)

§ 1. Przepisy ogólne

1. Projekt  pt.  „ICT  i  nowe  technologie  gwarancją  rozwoju  UTW”  jest  realizowany  przez
Tarnogórskie  Stowarzyszenie  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  na  podstawie  umowy  zawartej  z
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ (umowa nr
2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

2. Partnerem projektu (zwanym dalej  organizacją przyjmującą)  jest  firma Knowledge,  Health  &
Education) mająca swoją siedzibę w Grecji.

3. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2022 – 31.07.2023.

4. W  projekcie  założono  udział  16  przedstawicieli  organizacji  w  zagranicznym  kursie  w  Grecji.
Uczestnikami  projektu  będzie  kadra  zarządzająca,  edukacyjna  i  szkoleniowa  Tarnogórskiego
UTW. Uczestnicy projektu wezmą udział w międzynarodowym kursie pn. „Wdrażanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji”.

5. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych w działalności edukacyjnej,
 projektowania bloga,
 stosowania aplikacji chmurowych,
 tworzenia i obróbki zawartości multimedialnej (program: Snapseed, Photo Grid, Magisto,

iMovie),
 wykorzystywania  mediów  społecznościowych  do  celów  edukacyjnych  (tworzenie  lekcji,

materiałów dydaktycznych za pomocą TedEd),
 tworzenia  platformy  e-learningowej  (m.in.  Moodle,  Edmodo)  oraz  metody  nauczania

mieszanego,
 tworzenia wirtualnych tablice (przy pomocy Lensoo Create),
 stosowania portalu Facebook i społeczności osób uczących się w celach edukacyjnych,
 używania dysku Google Drive,
 tworzenia kwestionariuszy ankietowych za pomocą Google Forms.

6. Biuro  projektu  mieści  się  w  siedzibie  Tarnogórskiego  Stowarzyszenia  Uniwersytet  Trzeciego
Wieku, ul. Henryka Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry.

§ 2. Rekrutacja do projektu

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 09 - 19.01.2023 r.

2. Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna składająca się z 3 przedstawicieli Tarnogórskiego
UTW.



3. Informacje o rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym
miejscu w biurze Tarnogórskiego UTW i na stronie internetowej UTW. 

4. Zgłoszenia  do  projektu  dokonywane  będą  na  podstawie  formularza  zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Wybór uczestników projektu będzie jawny, przejrzysty, udokumentowany. Na wybór nie będą
miały  wpływu  takie  czynniki  jak  np.  przekonanie,  wyznanie,  światopogląd,  pochodzenie.
Zostanie zachowana zasada równości szans i płci.

6. Kryteria rekrutacyjne:

1) Posiadanie statusu przedstawiciela Tarnogórskiego UTW (pracownik członek, wolontariusz) -
ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych:

 kadra zarządzająca – członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, liderzy sekcji, pracownicy,

 kadra  edukacyjna/szkoleniowa  –  osoby  pracujące  z  osobami  dorosłymi,  prowadzące
zajęcia, szkolenia, wykłady.

2) Posiadanie  podstawowej  znajomości  języka  angielskiego na podstawie  oświadczenia  oraz
testu dołączonego do formularza zgłoszeniowego - ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie
formularzy zgłoszeniowych. 

3) Opis motywacji do udziału w kursie wraz ze wskazaniem sposobów wykorzystania nabytej
wiedzy  na  rzecz  UTW  na  podstawie  pytania  zawartego  w  formularzu  zgłoszeniowym.
Nadawane będą punkty w skali od 0 do 15. 

4) Opis  dotychczasowego  zaangażowania  w  działalność  UTW  (koordynowanie  projektów  w
ramach zadań  publicznych –  5  pkt.,  realizacja  inicjatyw własnych  –  5  pkt.,  współpraca z
innymi organizacjami, instytucjami zewnętrznymi – 5 pkt.)  na podstawie pytania zawartego
w formularzu zgłoszeniowym. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 15.

7. Punkty uzyskane z kryteriów zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby
z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. 

8. Z rekrutacji zostanie sporządzony protokół, który będzie do wglądu dla każdej ze stron oraz lista
główna i rezerwowa. 

9. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.

10. Każdy kandydat ma prawo odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Odwołanie
powinno  być  złożone  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem  do  koordynatora  projektu.  Komisja
rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku decyzji
pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

§ 3. Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

1. Podpisania  Umowa  pomiędzy  instytucją  wysyłającą  a  uczestnikiem  mobilności  w  programie
Erasmus+.



2. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

 języka angielskiego,
 pedagogicznego,
 kulturowego.

3. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie  trwania  projektu zarówno
przed wyjazdem, w czasie pobytu na kursie, jak i po powrocie.

4. Posiadania  ważnego  dokumentu  tożsamości  oraz  Europejskiej  Karty  Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

5. Wypełniania  ankiet  ewaluacyjnych  oraz  złożenia  po powrocie  mobilności  w terminie  14 dni
indywidulanego raportu poprzez system on-line EU Survey.

6. Gromadzenia  podczas  pobytu  w  Grecji  materiałów  do  opracowania  narzędzi  promocyjnych
upowszechniających  rezultaty  projektu,  uczestniczenia  w  spotkaniach  promocyjnych
upowszechniających rezultaty projektu.

§ 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Tarnogórskie  Stowarzyszenie  UTW  zastrzega  sobie  możliwość  wykluczenia  uczestnika/
uczestniczki  z  projektu  w  przypadku  naruszenia  niniejszego  Regulaminu,  zasad  współżycia
społecznego lub rezygnacji z członkostwa w organizacji.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w
przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do
3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy,
Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,
najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji. 

4. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  w  czasie  pobytu  za  zagranicą  uczestnik/
uczestniczka zobowiązany jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.

5. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  z  przyczyn  nieuzasadnionych,
nieusprawiedliwionych  uczestnik/uczestniczka  zostanie  obciążony  kosztami  poniesionymi  na
organizację jego/jej udziału w projekcie.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Tarnowskie Góry, 28.11.2022 r.


