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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„Uczelnia dla III wieku” 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uczelnia dla III wieku” 

realizowanego w ramach działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
2. Projekt ”Uczelnia dla III wieku” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej                          
w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

3. Projekt realizowany jest od 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 
4. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących 

w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 
poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności 
społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów i szkoleń dla 200 osób, w tym 160 
kobiet oraz 40 mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia. 

5. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji. 
 

§ 2. 
Definicje pojęć 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) Organizator – należy przez to rozumieć realizatora, którym jest Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 
2) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę spełniającą wszystkie kryteria 

udziału w projekcie zakwalifikowaną do udziału w projekcie. 
 

§ 3. 
Cele i założenia projektu 

1. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, 
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój 
oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki 
realizacji warsztatów i szkoleń. 

2. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo podkarpackie: kobiet i 
mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia, łącznie 200 osób. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 
oraz poprawne wypełnienie, podpisanie i złożenie w Biurze projektu formularza 
zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami.  

4. Podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 
karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w projekcie.  

5. W ramach projektu realizowane są następujące warsztaty: 
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Lp. Nazwa warsztatu/kursu 

 Moduł Obywatel świata 50+ 

1. Kurs języka angielskiego poziom A1 zakończony certyfikatem 

2. Kurs języka angielskiego poziom A2 zakończony certyfikatem 

3. Kurs języka angielskiego poziom B1 zakończony certyfikatem 

4. Kurs języka niemieckiego poziom A1 zakończony certyfikatem 

5. Kurs języka rosyjskiego poziom A1 zakończony certyfikatem 

6. Kurs języka włoskiego poziom A1 zakończony certyfikatem 

 Moduł W zdrowym ciele zdrowy duch 

1. Kurs Edukacja żywieniowa osób 50+ 

2. Kurs Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia 

3. Kurs Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia 

4. Kurs samoobrony 

 Moduł Hobby dla seniora 

1. Trening pamięci i koncentracji 

2. Warsztaty fotograficzne 

3. Zajęcia z rysunku i malarstwa 

4. 
Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów warsztaty rozwoju 

potencjału twórczego 

5. Bądź skutecznym liderem zespołu 

 
§ 4. 

Zasady rekrutacji 
1. Terminy rekrutacji są różne dla poszczególnych warsztatów i odbywają się zgodnie z 

poniższym harmonogramem: 
a. Etap 1 rekrutacji: kwiecień/maj 2019, warsztaty: 

a) Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia  (edycja 1) 
b) Trening pamięci i koncentracji (edycja 1) 
c) Zajęcia z rysunku i malarstwa 

b. Etap 2 rekrutacji: wrzesień 2019, warsztaty: 
a) Kurs języka angielskiego poziom A1 (edycja 1) 
b) Kurs języka angielskiego poziom A2  
c) Kurs języka niemieckiego poziom A1  
d) Kurs samoobrony 

c. Etap 3 rekrutacji: październik/listopad 2019warsztaty: 
a) Kurs Edukacja żywieniowa osób 50+ 
b) Kurs Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia (edycja 1) 
c) Warsztaty fotograficzne 
d) Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów - warsztaty rozwoju 

potencjału twórczego (edycja 1) 
d. Etap 4 rekrutacji: styczeń/luty 2020, warsztaty: 

a) Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia (edycja 2) 
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b) Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia (edycja 2) 
c) Trening pamięci i koncentracji (edycja 2) 
d) Bądź skutecznym liderem zespołu 

e. Etap 5 rekrutacji: wrzesień 2020, warsztaty: 
a) Kurs języka angielskiego poziom A1  (edycja 2) 
b) Kurs języka angielskiego poziom B1  
c) Kurs języka rosyjskiego poziom A1  
d) Kurs języka włoskiego poziom A1  
e) Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów warsztaty rozwoju 

potencjału twórczego (edycja 2) 
Szczegółowe terminy rekrutacji do poszczególnych szkoleń i warsztatów są podawane do 
wiadomości na stronie internetowej Organizatora. 

2. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zamieszkujących województwo 
podkarpackie: kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia (łącznie 200 osób). 

3. Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad 
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 
a także z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie 
z pozostałymi politykami wspólnotowymi. 

4. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie do Biura projektu w 
terminie rekrutacji określonym w § 4 ust. 1 czytelnie  podpisanych i poprawnie 
wypełnionych dokumentów: 
1) formularz rekrutacyjny: zakres danych osobowych systemu SL 
2) deklaracja przystąpienia do projektu  
3) oświadczenie, że stan zdrowia umożliwia udział w zajęciach (dotyczy zajęć: Zdrowy 
kręgosłup lepsza jakość życia, Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia, Kurs 
samoobrony) 
4) oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym 
odbiorcy ostatecznego. 

5. Formalne kryteria rekrutacji to: 
1) dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w  § 4 ust. 4  
2) dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie określonym w § 4 ust. 1 
3) posiadanie w momencie przystąpienia do projektu min. 50 lat.  
W przypadku niespełnienia ww. kryteriów zgłoszenie zostaje odrzucone. 

6. Na każdym etapie rekrutacji kandydat może aplikować o udział tylko w jednej, wybranej 
przez siebie formie wsparcia. 

7. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria formalne będzie większa  
od liczby miejsc kandydaci zostaną poddani ocenie uwzględniającej odpowiednio: 
1) uczestnictwo w kursach/szkoleniach/warsztatach z tej samej tematyki w przeciągu 

ostatniego roku: tak - 0 pkt, nie - 10 pkt; 
2) uczestnictwo w innych kursach/szkoleniach/warsztatach w ramach Projektu 

„Uczelnia dla III wieku” tak - 0 pkt, nie - 10 pkt; 
3) kolejności zgłoszeń – w przypadku tej samej liczby punktów. 

8. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcje decyduje Komisja rekrutacyjna powołana 
przez koordynatora projektu, wyłoniona spośród przedstawicieli WSIiZ. 
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9. Na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna 
utworzy listę podstawową i rezerwową według liczby zdobytych punktów, a następnie – 
w przypadku tej samej liczby punktów – wg kolejności zgłoszeń. 

10. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy 
podstawowej przed otrzymaniem wsparcia. 

11. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane drogą mailową 
lub telefoniczną w terminie do 5 dni po zakończeniu rekrutacji lub wyczerpania limitów 
miejsc. 

12. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do podpisania umowy o świadczenie 
usług edukacyjnych. 

13. Dokumenty wymienione w § 4 ust. 4  można pobrać ze strony internetowej  
lub osobiście w Biurze projektu. 

 
§ 5. 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 
1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w projekcie; 
2) dostępu do pomocy dydaktycznych przewidzianych w programie zajęć;  
3) znajomości harmonogramu zajęć, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 
4) informowania o odwołanych zajęciach, z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem; 
5) godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości i poszanowania godności 

osobistej; 
6) dostępu do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych przetwarzanych na 

potrzeby realizacji Projektu. 
2. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek: 

1) przestrzegania regulaminu; 
2) punktualnego i regularnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach 

projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć. 
3) przystąpienia do egzaminu językowego (w przypadków szkoleń realizowanych 

w ramach zadania „Obywatel świata 50+”)  
 

§ 6. 
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z bardzo 
ważnej przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. W przypadku, gdy uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie przed otrzymaniem 
wsparcia, w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w przypadku: 
1) naruszenia postanowień regulaminu; 
2) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji projektu; 
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach kursu/szkolenia ponad 20%. 

4. W przypadku: 
1) rezygnacji Uczestnika bez uzasadnionego powodu lub 
2) rezygnacji Uczestnika bez zachowania formy pisemnej, lub 
3) skreślenia z listy Uczestników z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

Uczestnika na co najmniej 20% zajęć w ramach kursu/szkolenia Uczestnik 
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zobowiązany jest pokryć pełną kwotę uczestnictwa w kursie/szkoleniu. 
 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
Koordynator Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Koordynatora Projektu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  

 


