
REGULAMIN REKRUTACYJNY PROJEKTU 
 

„Odkrywaj nowe Horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej” 

Postanowienia Ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki rekrutacji w ramach Projektu
pn.:  „Odkrywaj nowe horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki  Stosowanej” dalej
zwanego „Projektem”.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 Uczelnia / Beneficjent – Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS),
 Uczestnicy Projektu – uczniowie  szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w wieku

od 6-16 lat. 
 Projekt  –„Odkrywaj  nowe  horyzonty  z  Wrocławską  Wyższą  Szkołą  Informatyki

Stosowanej”,
 Biuro  Projektu  –  siedziba:  Wrocławska  Wyższa  Szkoła  Informatyki  Stosowanej  we

Wrocławiu, ul. Ks. M. Lutra 4

Zasady rekrutacji

§ 3

1. W rekrutacji prowadzonej w ramach Projektu mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w § 5
pkt 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 

2. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w ramach dwóch edycji w terminach:
I edycja: od października 2018 do czerwca 2019
II edycja: od października 2019 do grudnia 2021

3. Rekrutacja  odbywać  się  będzie  według  kolejności  zgłoszeń  liczonej  według  daty  wpływu
kompletnych  dokumentów.  Wyjątek  od  zasady  kolejności  zgłoszeń  może  też  wynikać  z
konieczności osiągnięcia założonej we wniosku o dofinansowanie Projektu proporcji kobiet i
mężczyzn oraz pierwszeństwa dla osób niepełnosprawnych. 

4. Informacje o rekrutacji wskazanej w pkt 2 zostaną opublikowane za pomocą następujących
środków przekazu: rekrutacja online poprzez stronę internetową,mailing, plakaty, informacje
 przekazywane uczniom i rodzicom w szkołach (ze względu na to że uczniowie są osobami 



niepełnoletnimi, w spotkaniach będą uczestniczyć rodzice). Rekrutacja  odbywać się
będzie także w szkołach z uwzględnieniem zasady równości. 

5. Informacje  o rekrutacji  wskazanej  w pkt  2 będą także  udzielane w siedzibie  Uczelni  oraz
telefonicznie pod numerem telefonu:  (71) 799-19-37, wew. 39 

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria uczestnictwa będzie większa niż
liczba  miejsc  na  warsztatach  realizowanych  w  ramach  niniejszego  Projektu,  zostanie
utworzona lista rezerwowa – zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

7. Jeżeli uczestnik projektu zostanie wykluczony lub dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w
Projekcie, na zwolnione miejsce na liście zostanie zakwalifikowana następna osoba z listy, przy
założeniu, że będzie w stanie nadrobić zaległości.

8. Zatwierdzona przez Kierownika Projektu lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w
Projekcie zostanie ogłoszona w siedzibie Uczelni oraz umieszczona na stronie internetowej
Uczelni. 

9. Kandydaci  na  warsztaty  realizowane  w  ramach  niniejszego  Projektu  zobowiązani  są  do
złożenia następujących dokumentów:
 oświadczenie uczestnika projektu,
 oświadczenie o przystąpieniu do projektu z danymi osobowymi (deklaracja) oświadczenie

musi zostać podpisane przez opiekuna prawnego nieletniego,
 oświadczenia o orzeczonym stopniu niepełnosprawności (jeżeli taki posiada).
  deklaracja żywieniowa 

10. Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  są  do  aktywnego  uczestnictwa  w  warsztatach  objętych
Projektem oraz do potwierdzania swojego udziału w zajęciach poprzez złożenie podpisu na
liście obecności.  

Postanowienia końcowe

§ 4
1. Każdy z Uczestników Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie akceptuje

warunki niniejszego Regulaminu i Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 
2. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
3. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem 15.06.2021 r.. 



 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

 

„Odkrywaj nowe Horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej” 

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Projekcie
pn.: „Odkrywaj nowe Horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej” , dalej
zwanym „Projektem”.

2. Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

3. Projekt skierowany jest w pierwszym rzędzie do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
jako grupy z utrudnionymi możliwościami pozyskania wykształcenia wyższego oraz rozwoju
zawodowego. 

4. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
we Wrocławiu. 

§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 Uczelnia / Beneficjent – Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS),
 Beneficjenci  Ostateczni/Uczestnicy  Projektu  –  uczniowie   klasy  7 szkoły  podstawowej

oraz uczniowie klas 1 szkół ponadgimnazjalnych,
 Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 Projekt  –„Odkrywaj  nowe  Horyzonty  z  Wrocławską  Wyższą  Szkołą  Informatyki

Stosowanej”,
 UE – Unia Europejska,
 UMO- Uniwersytet Młodego Odkrywcy
 PO WER 2014 – 2020 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 Biuro  Projektu  –  siedziba:  Wrocławska  Wyższa  Szkoła  Informatyki  Stosowanej  we

Wrocławiu, ul. Ks. M. Lutra 4 
 Strona internetowa: www.horyzont.eu



§ 3

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2021 r.
2. Projekt jest realizowany  w siedzibie Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.
3. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. 

§ 4

1. Celem  głównym  Projektu:  „Odkrywaj  nowe  Horyzonty  z  Wrocławską  Wyższą  Szkołą
Informatyki Stosowanej”, jest rozwój, podniesienie kompetencji oraz kluczowych umiejętności
uniwersalnych  niezbędnych  na  rynku  pracy  są  to  między  innymi  kreatywność  oraz
umiejętność pracy  zespołowej w kontekście środowiska pracy.  

2. Projekt zakłada realizację:
- warsztatów "Zaplątani w sieć" 
- warsztatów "Hack me" 
- warsztatów "Z robotem na Ty" 
- warsztatów"Chodź pomaluj mój świat" 
- warsztatów"Technika cyfrowa w telekomunikacji" 
- warsztatów"Systemy operacyjne"

Zasady uczestnictwa w Projekcie

§ 5

1. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w
wieku od 6 do 16 lat. 

2. Zakłada się równouprawnienie ze względu na pochodzenie, narodowość, urodzenie,  rasę i
inne cechy.

3. Rekrutacja w ramach projektu odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym.
4. Wsparciem w ramach Projektu (w dwóch edycjach) ma zostać objętych 180 uczniów, w tym

40 kobiet oraz 140 mężczyzn.



Zasady monitoringu Uczestników Projektu

§ 6
1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu

i  kontroli  mającej  na  celu  ocenę skuteczności  działań  podjętych  w ramach Projektu oraz
udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy, a także lepsze dostosowanie jej do potrzeb
przyszłych uczestników. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do
udziału w badaniach ankietowych, testach, indywidualnych bilansach kompetencji przed i po
zakończeniu  otrzymywania wsparcia w Projekcie, organizowanych przez Uczelnię w ramach
realizowanego Projektu. 

3. Testy  przeprowadzane  będą  indywidualnie  dla  każdego  uczestnika  projektu  przed
rozpoczęciem i po zakończeniu  warsztatów. 

4. Ankiety wypełniane będą przez Beneficjentów Ostatecznych anonimowo, przed rozpoczęciem
i po zakończeniu zajęć warsztatowych.

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Każdy z Uczestników Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu i Regulaminu rekrutacyjnego. 

2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
4. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem 15.06.2021 r. zgodnie z ust. 2 powyżej.


