Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na
Dolnym Śląsku.” współfinansowanym ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
§ 1. Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.” realizowany na
podstawie porozumienia finansowego nr PL/2018/FAMI/OG.8.9, finansowany ze
środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu
państwa;
b. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na
Dolnym Śląsku.”;
c. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Fundację Ukraina, z siedzibą przy ul.
Ruskiej 46a/201 we Wrocławiu;
d. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z
udzielanego wsparcia w ramach projektu.
§ 2. Informacje ogólne

1. Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym Śląsku.” realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego i Fundacji Ukraina w okresie 01.05.2018 – 30.04.2021 r. W
ramach projektu realizowane są kursy języka polskiego “Let’s mów” oraz kursy
integracyjno-adaptacyjne. Udział w projekcie jest dobrowolny.
2. Kursy języka polskiego “Let’s mów” realizowane w ramach Projektu są
współfinansowane ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i
Integracji oraz budżetu państwa. Uczestnik ponosi koszt w wysokości 384 zł za 128
godzin nauki, czyli 3 zł za godzinę nauki języka polskiego.
3. Dodatkowo 50% uczestników kursu językowego “Let’s mów” będzie miało możliwość
sfinansowania kosztu udziału w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako
obcego przeprowadzanego zgodnie z Ustawą o języku polskim i przepisami
wykonawczymi przez podmioty uprawnione i zdobycia odpowiedniego certyfikatu
niezbędnego przy staraniu się o uzyskanie obywatelstwa polskiego. Szczegółowe zasady

wyłaniania uczestników skierowanych na egzaminy i finansowania kosztu egzaminów
reguluje § 6 pkt 12 niniejszego regulaminu.
4. Kursy językowe, o których mowa w pkt. 2 powyżej, realizowane będą w ramach 20 grup
szkoleniowych, liczących średnio po 15 os. (128 godzin dydaktycznych/grupa). Czas
trwania jednego kursu wyniesie ok.3-4 miesięcy. Kursy będą realizowane minimum w 2
grupach jednocześnie. O liczbie grup jednocześnie rozpoczynających naukę każdorazowo
decyduje Realizator projektu w oparciu o własne możliwości organizacyjne, dostępność
lektorów oraz liczbę kandydatów do udziału w kursie.
Kursy językowe będą nastawione na rozwijanie czterech podstawowych umiejętności:
a. pisania;
b. czytania;
c. słuchania;
d. mówienia.
5. W kursach językowych w ramach projektu weźmie udział łącznie nie mniej niż 300
obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.
6. Kursy integracyjno-adaptacyjne będą organizowane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z
następujących tematów:
1) LEGALIZACJA POBYTU – w ramach bloku szkoleń odbędą się zajęcia o następującej
tematyce: podstawy prawne i dokumenty potwierdzające legalny pobyt, instruktaż
wypełniania wniosku o uzyskanie wizy/karty pobytu, zasady uzyskania niebieskiej karty UE
oraz obywatelstwa polskiego itp.; łącznie: 8 godzin, zajęcia będą prowadzone przez prawnika.
2) ZATRUDNIENIE – w skład bloku wejdą zagadnienia z obszaru prawa pracy oraz
metod poszukiwania legalnego zatrudnienia w Polsce: formy podejmowania zatrudnienia w
oparciu o kodeks cywilny i prawo pracy, podstawowe prawa i obowiązki pracownika,
dodatkowe obostrzenia dotyczące zatrudniania obcokrajowców (np. zezwolenia na pracę),
metody poszukiwania pracy, ogólne zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
możliwości i formy dokształcania uczniów, studentów i pracowników, zakładanie własnej
działalności gospodarczej przez cudzoziemców; łącznie: 8 godzin; zajęcia będą prowadzone
przez prawnika i doradcę zawodowego.
3) ŻYCIE CODZIENNE W POLSCE – blok będzie zawierał podstawowe kwestie
dotyczące codziennych czynności związanych z pobytem w Polsce, m.in. obowiązek
meldunkowy, uzyskiwanie prawa jazdy, założenie konta bankowego, wynajęcie mieszkania,
system edukacji w Polsce, opieka zdrowotna i ubezpieczenia na życie, zawieranie związku
małżeńskiego, uzyskanie numeru PESEL i NIP, podatki w Polsce (w tym: rodzaje podatków,
skala podatku dochodowego, roczne rozliczenia podatku); łącznie: 8 godzin; zajęcia będą
prowadzone przez prawnika, doradcę podatkowego i pracownika Konsulatu Honorowego
Ukrainy we Wrocławiu.

4) RÓŻNICE KULTUROWE I NORMY SPOŁECZNO-OBYCZAJOWE – warsztaty
dotyczące zasad współżycia społecznego, savoir-vivre na gruncie towarzyskim i zawodowym,
dress code, różnic kulturowych; łącznie 8 godzin; zajęcia będą prowadzone przez specjalistę
w ww. obszarze.
7. Poszczególne tematy kursów integracyjno-adaptacyjnych będą realizowane zgodnie z
zapotrzebowaniem, po zebranie grupy minimum 15 osób zainteresowanych danym
warsztatem.
8. Kursy integracyjno-adaptacyjne co do zasady będą realizowane w siedzibie Realizatora.
Możliwe będzie także zorganizowanie zajęć na terenie Dolnego Śląska, w przypadku
zebrania grupy szkoleniowej z danego obszaru województwa.
9. Udział w kursach integracyjno-adaptacyjnych jest bezpłatny.
10. Realizator projektu nie zapewnia uczestnikom dojazdu do miejsca realizacji zajęć, ani nie
refunduje poniesionych kosztów transportu dla osób biorących udział w szkoleniach.
11. W kursie językowym i integracyjno-adaptacyjnym mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
§ 3. Rekrutacja

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym: do 33 miesiąca trwania
projektu w przypadku kursów języka polskiego “Let’s mów” (w okresie czerwiec 2018 r –
styczeń 2021 r.) i do 36 miesiąca trwania projektu w przypadku kursów adaptacyjnych
(czerwiec 2018 r – kwiecień 2021 r.).
2. Uczestnikami projektu co do zasady mogą zostać cudzoziemcy niebędący obywatelami
UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami), zamieszkali i przebywający
legalnie na Dolnym Śląsku:
I. na podstawie:
a. wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
b. zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6) lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),
c. dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na
pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
d. zgody na pobyt ze względów humanitarnych
II. Którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w
trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
a. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2)
b. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2)

c. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
d. złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w
którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60
ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
e.złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na
terytorium RP (art. 300 ust. 4).
III. Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego;
IV. Osoby, niebędące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które
złożyły wniosek o:
a. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),
b. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),
c. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej (art. 223),
d. przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest
zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17,
19-21, 23-25,
e. przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300),
i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia.
3. W kursie integracyjno-adaptacyjnym, blok Legalizacja pobytu mogą wziąć także udział
obywatele państwa trzecich, którzy nie spełniają kryteriów wymienionych w pkt 2.
4. Osoba spełniająca kryteria formalne wymienione w pkt 2 składa Wniosek o przyjęcie do
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www.fundacjaukraina.eu. Wniosek (w języku polskim) należy złożyć w formie papierowej
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letsmow@fundacjaukraina.eu. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej,
osoba składająca formularz zobowiązana jest do uzupełnienia własnoręcznego podpisu w
siedzibie Biura Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza.
Niezłożenie własnoręcznego podpisu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w
projekcie. Za datę złożenia dokumentu uważa się datę jego wpłynięcia.
5. We Wniosku o przyjęcie do projektu Kandydat deklaruje swój poziom znajomości języka
polskiego. Znajomość języka jest wstępnie weryfikowana na podstawie testu wypełnianego

na etapie rekrutacji oraz w trakcie pierwszych zajęć z lektorem. W przypadku
rekomendacji lektora dotyczącej stopnia znajomości języka polskiego danego uczestnika,
uczestnik projektu może za zgodą Realizatora projektu i w ramach dostępności miejsc
zmienić grupę na poziom wyższy/niższy, jeżeli taki jest aktualnie realizowany.
6. Wniosek o przyjęcie do projektu zostanie zweryfikowany pod względem formalnym przez
pracownika projektu. Do projektu zostanie przyjęta osoba, która:
a. spełnia kryteria formalne wymienione w § 3 pkt 2 lub § 3 pkt 3;
b. przedstawiła dokumenty potwierdzające spełnianie warunków formalnych (m.in. wiza,
karta pobytu, karta rezydenta, stempel w paszporcie od Wojewody, ruch bezwizowy)
oraz dokument tożsamości (paszport).
7. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w kursie języka polskiego (spełniających
wymogi wymienione w pkt § 3 pkt 2), przekraczającej ilość dostępnych miejsc w grupach
rozpoczynających naukę, decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem pkt. 8.
8. Realizator projektu, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, zastrzega sobie
prawo do przyjęcia w pierwszej kolejności kandydatów, którzy:
a. należą do grup wymagających szczególnego traktowania: rodzice samotnie
wychowujący małoletnie dzieci, ofiary tortur lub gwałtów lub innych poważnych form
przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej lub nadużyć w tym zakresie oraz
potrzebujące natychmiastowej opieki i niezbędnego leczenia chorób, co wykazały we
Wniosku o przyjęcie do projektu;
b. przebywają w Polsce poniżej 2 lat.
9. Osoby niezakwalifikowane do udziału w grupach rozpoczynających naukę języka polskiego,
spełniające kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową.
10. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata do udziału w kursie “Let’s mów”, może
on ponownie ubiegać się o udział w projekcie w kolejnej rekrutacji, pod warunkiem
aktualizacji Wniosku o przyjęcie do projektu i potwierdzenia tym samym chęci udziału w
projekcie oraz spełniania kryteriów formalnych.
11. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział jednokrotnie w kursie języka polskiego “Let’s
mów”. Osoba, która ukończyła kurs nie może przystąpić do udziału w kolejnej grupie
szkoleniowej, na innym lub takim samym poziomie zaawansowania.
12. Każdy uczestnik może wziąć udział więcej niż jeden raz w danym bloku tematycznym w
ramach kursu integracyjno-adaptacyjnego.

13. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie językowym “Let’s mów” zostaną o tym
poinformowane telefonicznie i/lub drogą elektroniczną w terminie co najmniej 3 dni
przed rozpoczęciem zajęć.
§ 4. Zasady realizacji szkoleń językowych
1. Osoba zakwalifikowana jest zobowiązana wnieść z góry opłatę za kurs językowy, która
wynosi 384 zł, w terminie ustalonym i podanym do wiadomości przez realizatora. Dane
do przelewu podaje pracownik projektu po zakwalifikowaniu się kandydata do udziału w
projekcie.
2. Osoba zakwalifikowana do projektu, która wniosła opłatę za kurs w wyznaczonym
terminie będzie zobowiązana do podpisania wymaganych oświadczeń (w tym o
przetwarzaniu danych osobowych), chyba że wypełniła już niezbędne dokumenty w
związku z udziałem w kursie integracyjno-adaptacyjnym.
3. Osoba, która nie dokona opłaty w wyznaczonym terminie zostanie skreślona z listy
uczestników zakwalifikowanych do udziału w danej grupie szkoleniowej, będzie mieć
natomiast możliwość ponownego przystąpienia do kolejnej rekrutacji.
4. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego z
osobą zakwalifikowaną do udziału w kursie językowym, mimo prób podejmowanych
przez pracowników projektu, może zostać ona skreślona z listy osób zakwalifikowanych
do udziału w kursie, a na jej miejsce zostanie zrekrutowany kolejny kandydat z listy
rezerwowej. Osoba, która nie przystąpi do projektu z powodu braku możliwości
skontaktowania się z nią przez pracownika projektu może wziąć udział w kolejnej
rekrutacji na kurs językowy, z tym że za datę składania wniosku liczy się datę aktualizacji
wniosku przez uczestnika .
5. Informacje o terminach realizacji danego szkolenia językowego zostaną przekazane
uczestnikom projektu drogą mailową i/lub telefoniczną. Na pierwszych zajęciach
uczestnicy projektu otrzymają szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań. W
przypadku zmiany harmonogramu z powodów obiektywnych, uczestnicy zostaną o tym
fakcie poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.
6. Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Fundacji Ukraina, zwanej CUKR (Centrum
Ukraińskie Kultury i Rozwoju), znajdującej się przy ul. Ruskiej 46a/201 we Wrocławiu.
Daty i godziny realizacji danego szkolenia zostaną w miarę możliwości ustalone w oparciu
o preferencje uczestników projektu, wyrażone we Wniosku o przyjęcie do projektu.
§ 5. Zasady realizacji kursów integracyjno-adaptacyjnych

1.

2.

3.

Osoba zakwalifikowana do udziału w kursie integracyjno-adaptacyjnym będzie
zobowiązana do podpisania wymaganych oświadczeń (w tym o przetwarzaniu danych
osobowych), chyba że wypełniła już niezbędne dokumenty w związku z udziałem w
kursie języka polskiego “Let’s mów”.
Informacje
o
terminach
i
miejscu
realizacji
danego
bloku
kursu
integracyjno-adaptacyjnego zostaną przekazane uczestnikom projektu drogą mailową
i/lub telefoniczną. W przypadku zmiany harmonogramu z powodów obiektywnych,
uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.
Szkolenia będą odbywały się co do zasady w siedzibie Fundacji Ukraina, zwanej CUKR
(Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju), znajdującej się przy ul. Ruskiej 46a/201 we
Wrocławiu. Możliwa jest także organizacja zajęć w innym miejscu na terenie Dolnego
Śląska, w przypadku zebrania grupy z danego obszaru województwa. Daty i godziny
realizacji danego szkolenia zostaną w miarę możliwości ustalone w oparciu o preferencje
uczestników projektu, wyrażone we Wniosku o przyjęcie do projektu.
§ 6. Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Każdej osobie biorącej udział w kursie językowym zostaną zapewnione materiały
szkoleniowe (podręczniki), piśmiennicze, a także możliwość skorzystania z bezpłatnego
poczęstunku w trakcie szkoleń.
2. Każdej osobie biorącej udział w kursie adaptacyjno-integracyjnym zostaną zapewnione
materiały piśmiennicze oraz poczęstunek podczas szkoleń.
3. Udział w zajęciach w ramach kursu językowego jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje
listę obecności na każdych zajęciach, w których bierze udział. W przypadku nieobecności
na danych zajęciach uczestnik projektu zobowiązany jest do samodzielnego nadrobienia
materiału.
4. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 30 minut pracownik projektu lub prowadzący
ma prawo niedopuszczenia uczestnika do zajęć. W przypadku kursów językowych “Let’s
mów” każde spóźnienie na zajęcia powyżej 15 minut będzie odnotowane na liście
obecności i uwzględniane przy obliczaniu całkowitej frekwencji na zajęciach w
następujący sposób: powyżej 15 do 45 minut - minus 1 godzina dydaktyczna, powyżej 45
minut do 90 minut - minus 2 godziny dydaktyczne itd.
5. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet, testów, kwestionariuszy oraz
pozostałych dokumentów wskazanych przez Realizatora projektu lub osoby prowadzące
szkolenia.
6. Uczestnik kursu językowego ma prawo zrezygnować z uczestnictwa na min. 2 dni przed
rozpoczęciem zajęć danej grupy szkoleniowej. Rezygnacja jest wiążąca, jeżeli zostanie

dokonana w formie pisemnej (w tym poprzez e-mail). W przypadku rezygnacji dokonanej
w krótszym terminie lub niepojawienia się na szkoleniu, Realizator projektu ma prawo
obciążyć uczestnika kosztami szkolenia.
7. Uczestnik kursu integracyjno-adaptacyjnego ma prawo zrezygnować z uczestnictwa na
min. 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Rezygnacja jest wiążąca, jeżeli zostanie
dokonana w formie pisemnej (w tym poprzez e-mail). W przypadku rezygnacji dokonanej
w krótszym terminie lub niepojawienia się na szkoleniu, Realizator projektu może
pozbawić uczestnika możliwości udziału w kursach integracyjno-adaptacyjnych na okres 3
miesięcy, liczony od daty zajęć, na których uczestnik był nieobecny.
8. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału we wszystkich formach wsparcia w stanie
całkowitej trzeźwości, tzn. wyłączającej spożycie alkoholu i innych środków odurzających.
W sytuacji kiedy pracownik Realizatora projektu poweźmie uzasadnione podejrzenie o
nietrzeźwości uczestnika ma prawo odmówić udzielenia wsparcia i poprosić o
opuszczenie siedziby Fundacji lub innego miejsca realizacji form wsparcia. W przypadku
odmowy uczestnika, pracownik Realizatora ma prawo wezwania policji w celu weryfikacji
trzeźwości uczestnika. Udział uczestnika w projekcie w stanie nietrzeźwości może
stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu i skreślenia z listy
uczestników bez możliwości udziału w projekcie w przyszłości.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Realizatorowi projektu swoich danych
osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i
ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Realizatora
projektu z obowiązków poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych
organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
10. Uczestnicy kursów językowych na podstawie wyników wewnętrznego egzaminu
przeprowadzonego po zakończeniu nauki w ramach grupy otrzymają zaświadczenia o
uzyskanym poziomie biegłości językowej osiągniętej w wyniku udziału w projekcie.
11. Każdy uczestnik na zakończenie kursu językowego ma obowiązek podejścia do
wewnętrznego egzaminu. W przypadku nieobecności na egzaminie wewnętrznym
uczestnik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty egzaminu,
skontaktować się z pracownikiem projektu w celu ustalenia nowej daty egzaminu. W razie
nieprzystąpienia do egzaminu uczestnik nie uzyska certyfikatu wewnętrznego
poświadczającego poziom biegłości językowej i traci możliwość wzięcia udziału w
rekrutacji na państwowy egzamin języka polskiego jako obcego w ramach projektu.
12. Połowa uczestników kursów języka polskiego “Let’s mów” uzyska możliwość
sfinansowania kosztu przystąpienia do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako
obcego przeprowadzanego zgodnie z Ustawą o języku polskim i przepisami

wykonawczymi przez podmioty uprawnione i zdobycia odpowiedniego certyfikatu. Lista
uczestników, którzy uzyskają prawo do sfinansowania kosztu egzaminu i wydania
certyfikatu będzie stworzona po zakończeniu nauki przez grupę i przeprowadzeniu
wewnętrznego egzaminu. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną
wyłonieni na podstawie wyników egzaminu wewnętrznego i frekwencji na zajęciach, z
zastrzeżeniem posiadania frekwencji na poziomie minimum 70%.
12a. Sposób sfinansowania udziału w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako
obcego przeprowadzanego zgodnie z Ustawą o języku polskim i przepisami
wykonawczymi przez podmioty uprawnione i zdobycia odpowiedniego certyfikatu:
a) dla uczestników z grup szkoleniowych kończących kurs do 13 stycznia 2020r.:
Realizator projektu bezpośrednio skieruje uczestników, o których mowa w § 6
pkt 12, do podmiotu uprawnionego do przeprowadzania egzaminów i pokryje
koszt egzaminu i wydania certyfikatu,
b) refundacja dla uczestników z grup szkoleniowych kończących kurs po 13 stycznia
2020r.: Realizator projektu zwróci koszt udziału w egzaminie certyfikatowym z
języka polskiego jako obcego przeprowadzanego zgodnie z Ustawą o języku
polskim i przepisami wykonawczymi przez podmioty uprawnione i zdobycia
odpowiedniego certyfikatu uczestnikom, o których mowa w § 6 pkt 12, na
podstawie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów (według wzoru
udostępnionego przez Realizatora projektu). Wniosek o zwrot kosztów powinien
zostać dostarczony do Realizatora projektu:
- w przypadku uczestników grup szkoleniowych kończących kurs do 15
kwietnia 2020: w terminie do 5 czerwca 2020r.
- w przypadku uczestników grup szkoleniowych kończących kurs do 1
września 2020: w terminie do 16 października 2020r.
- w przypadku uczestników grup szkoleniowych kończących kurs po 1
września 2020: w terminie do 15 stycznia 2021r.
13. Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach językowych “Let’s mów”.
W przypadku nieobecności na zajęciach językowych uczestnik jest zobowiązany uprzedzić
o tym pracownika projektu pisząc na mail: letsmow@fundacjaukraina.eu. W wyjątkowych,
nagłych przypadkach istnieje możliwość późniejszego poinformowaniu o nieobecności.
14. W razie nieobecności na czterech kolejnych zajęciach bez poinformowania pracownika
projektu i bez możliwości nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego z
uczestnikiem mimo prób podejmowanych ze strony pracownika projektu, osoba taka
może zostać skreślona z listy uczestników, co skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału w kolejnych edycjach kursu języka polskiego “Let’s mów” w ramach projektu.

Ostateczną decyzję w sprawie skreślenia z listy uczestników podejmuje koordynator
projektu.
§ 7. Prawa i obowiązki Realizatora projektu
1. Realizator projektu zobowiązuje się do:
a. dbałości o jak najwyższy poziom merytoryczny szkoleń i stałego ewaluowania działań
podejmowanych w ramach realizowanych szkoleń;
b. zapewnienia Uczestnikom projektu możliwości korzystania z dofinansowanych,
zorganizowanych w ramach Projektu szkoleń językowych, zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem udostępnionym Uczestnikom;
c. przekazania Uczestnikom Projektu materiałów szkoleniowych(podręczników do nauki
języka polskiego), materiałów piśmienniczych oraz poczęstunku podczas kursów
językowych;
d. przekazania Uczestnikom Projektu materiałów piśmienniczych oraz poczęstunku
podczas szkoleń integracyjno-adaptacyjnych.
2. Realizator projektu ma prawo do:
a. uzyskania od Uczestników projektu wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń
potwierdzających ich przynależność do grupy docelowej projektu;
b. zmiany terminów poszczególnych zajęć w sytuacji losowej lub siły wyższej, o czym
poinformuje Uczestników projektu z stosownym wyprzedzeniem telefonicznie i/lub
mailowo;
c. wykluczenia z projektu osoby rażąco naruszającej postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz zasady współżycia społecznego i pracy w grupie, w szczególności w
przypadku agresywnego, wulgarnego i obraźliwego słownictwa; agresji fizycznej lub
próby użycia siły fizycznej tak wobec przedstawicieli Realizatora projektu,
prowadzących formy wsparcia jak i innych uczestników czy udziału w projekcie pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator
Projektu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

