„Akademia kompetencji językowych”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ANEKS NR 1
Do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Akademia kompetencji językowych”
§1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Akademia kompetencji językowych”,
wprowadza się następujące zmiany:
1) §4 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
„Aby zgłoszenie do udziału w Projekcie zostało uznane za ważne, osoba zainteresowana
udziałem zobowiązana jest dostarczyć:
a) Formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu)
b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),
c) Uzupełniony test sprawdzający poziom kompetencji językowych.”
2) §4 pkt. 12 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest
do podpisania Umowy szkoleniowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu) oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w zajęciach – Deklaracji
uczestnictwa (wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
3) §5 pkt. 6 e) otrzymuje brzmienie:
„Regularnego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach Projektu, w co najmniej
80% liczby godzin zajęć przewidzianych do realizacji; przekroczenie dozwolonego limitu
nieusprawiedliwionych nieobecności (20%) skutkuje wykluczeniem Uczestnika z
Projektu; Usprawiedliwienie nieobecności dopuszczalne, jest jedynie w przypadkach
uzasadnionych, stanowiących przeszkodę do uczestnictwa w zajęciach, w szczególności
choroby, konieczności wyjazdu służbowego i innych zobowiązań wobec Pracodawcy,
opieki nad chorym dzieckiem lub osobą zależną, i dokonywane jest na podstawie
przedstawionej dokumentacji np. zaświadczenia lekarskiego, karty leczenia szpitalnego,
kopii potwierdzonej delegacji służbowej dostarczonej do Biura Projektu nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody”.
4) § 6 pkt. 3. otrzymuje brzmienie:
„W szczególnych przypadkach uczestnik, który przekroczył zakładaną w Regulaminie
i umowie ilość nieusprawiedliwionych nieobecności może uzyskać zaświadczenie o
ukończeniu kursu, gdy zaliczy testy które wskażą określony przyrost wiedzy z zakresu
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tematycznego kursu, w którym brał udział, jednak nie później niż do końca okresu
wskazanego w § 1 pkt. 3.”
§2
Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.
§3
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r.
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