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Bolesławiec, dnia 30 października 2018 roku 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„WSPÓLNA DROGA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH“ 

W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 
 

 

 

I  Informacje ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pn.: „Wspólna droga na 

rzecz przedsiębiorczości w szkołach/Společná cesta k podnikavosti na školách“  

realizowanego przez partnera projektu Powiat Bolesławiecki w ramach Programu Interreg 

V-A Republika Czeska – Polska. 

2. Partnerem Wiodącym projektu jest Okresní hospodářská komora Liberec, partnerami 

projektu są: Powiat Boleslawiecki, Powiat Zgorzelecki, Powiat Lubański, Střední odborná 

škola Liberec, Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Střední 

průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec, Střední 

zdravotnická škola, Turnov. 

3. Projekt jest realizowany w szkołach zawodowych z terenu powiatu bolesławieckiego, dla 

których organem prowadzacym jest Powiat Bolesławiecki: 

a) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego 

w Bolesławcu; 

b) Zespole Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu 

c) Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu. 

4. Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r. 

5. Cel projektu: Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję 

kluczową dla rynku pracy po obu stronach granicy. 

6. Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu bolesławieckiego. 

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie szkół zawodowych. Preferowani są w 

szczególności uczniowie klas przedostatnich. 

7. Działania projektowe obejmują: 

a) Praktyczną część programu kształcenia dla uczniów – zakładanie i prowadzenie 

miniprzedsiębiorstw (10 miesięcy w roku szkolnym 2018/2019 i 10 miesięcy w roku 

szkolnym 2019/2020); 
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b) Rating Firemek – spotkania doradcze w Bolesławcu, Zgorzelcu, Lubaniu i Libercu; 

c) Udział w konferencji końcowej w Libercu. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg  

V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu Powiatu Bolesławieckiego. 

9. Projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzonatalnymi. 

 

 

 

II Obowiązki uczestników: 
  

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) Systematycznego i aktywnnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach – 

prowadzenie szkolnych miniprzedsiębiorstw, podpisywanie list obecności podczas 

zajęć, przystępowania do sprawdzenia nabytych umiejętności – egzamin 

sprawdzający kompetencje potwierdzony certyfikatem Przedsiębiorca Junior, 

współpracy z innymi miniprzedsiębiorstwami działającymi w ramach projektu; 

b) Pełnego i aktywnego uczestnictwa w pozostałych działaniach projektowych tj.: 

rating Firemek, konferencja; 

c) Przestrzegania regulaminów miejsc realizacji działań projektowych; 

d) Udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu; 

e) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział  

w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach; 

f) Zapozanania się z treścią niniejszego regulaminu i jego przestrzegania. 

2. W przypadku: 

a) Zmiany miejsca nauki przez uczestnika projektu; 

b) Niewypełnienia przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszym 

regulaminie; 

c) Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych 

            uczeń zostaje skreślony z listy uczestników projektu. 
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 III Rekrutacja: 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w listopadzie 2018 r. i wrześniu 2019 r. roku (druga 

tura). W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 75 uczestników projektu na rok szkolny 

2018/2019 oraz 75 uczestników projektu na rok szkolny 2019/2020 do prowadzenia 

następujących miniprzedsiębiorstw: 

Nazwa szkoły Rok szkolny działalności 

miniprzedsiębiorstwa 

Nazwa 

miniprzedsiębiorstwa 

Zakładana liczba 

uczestników 

Zespół Szkół Mechanicznych im. 

Ludwika Waryńskiego w 

Bolesławcu 

2018/2019 Edu-Tech 15 
 

Zespół Szkół Elektronicznych im. 

Ignacego Domeyki w Bolesławcu 
2018/2019 EjczTeam 

15 
 

Zespół Szkół Elektronicznych im. 
Ignacego Domeyki w Bolesławcu 

2018/2019 ElektroTV 
15 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Bolesławcu 
2018/2019 Bar Sałatkowy 15 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Bolesławcu 
2018/2019 

Biuro rachunkowe - 
BILANS 

15 
 

Zespół Szkół Mechanicznych im. 

Ludwika Waryńskiego 

 w Bolesławcu 

2019/2020 spawPol 15 
 

Zespół Szkół Elektronicznych im. 

Ignacego Domeyki w Bolesławcu 2019/2020 ZSE-System 15 
 

Zespół Szkół Elektronicznych im. 

Ignacego Domeyki w Bolesławcu 2019/2020 PC-Serwis 15 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Bolesławcu 
2019/2020 Hottur 

15 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Bolesławcu 
2019/2020 Catering 

15 
 

 

2. W trakcie naboru decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zainteresowane osoby powinny złożyć wypełniony formularz aplikacyjny wg załączonego 

wzoru do dnia 6 listopada 2018 r., do godz. 15:00 , w sekretariatach poszczególnych szkół. 

4. Formularze bedą podlegać ocenie formalnej. 
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5. Ocena formalna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana przez kierowników 

miniprzedsiębiorstw i obejmować będzie sprawdzenie kompletności dokumentacji oraz 

sprawdzenie terminu złożenia aplikacji. 

6. Ze względu na zapisy projektu w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski uczniów 

klas przedostatnich, a w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc aplikacje uczniów 

pozostałych klas. 

7. Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa oraz rezerwowa. 

8. W przypadku zdarzeń losowych miejsce ucznia zakwalifikowanego z listy podstawowej 

zajmuje kolejny uczeń z listy rezerwowej. 

9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem protokołu rekrutacji. 

10. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 7 listopada 2018 r.  
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CZĘŚĆ 1 

FORMULARZ APLIKACYJNY DO PROJEKTU 
„WSPÓLNA DROGA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH“ 

W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 

Proszę wypełniać drukowanymi literami !!! 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA 

(MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, KOD 

POCZTOWY, POCZTA) 

 

PŁEĆ (ZAZNACZYĆ „X”)  MĘŻCZYZNA                         KOBIETA 

KLASA  (I, II, III, IV)  

DATA URODZENIA D D - M M - R R R R 
 

WIEK  

MIEJSCE URODZENIA  

NR PESEL            
 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO               
 

WYKSZTAŁCENIE (ZAZNACZYĆ „X”)  PODSTAWOWE              GIMNAZJALNE          PONADGIMNAZJALNE 

ADRES E-MAIL   

IMIONA I NAZWISKA 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

 

TEL. KONTAKTOWY DO RODZICÓW 

/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
              

              
 

INFORMACJE DODATKOWE: 

(ZAZNACZYĆ „X”) 

 

Mniejszość narodowa    TAK     NIE 
Imigrant  TAK     NIE 
Ograniczenia zdrowotne  TAK     NIE 
Specjalne potrzeby:  
 Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych 
 Alternatywne formy materiałów 
 Zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie 
 Zapewnienie tłumacza języka migowego 
 Inne: …………………………………………………………………….. 
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CZĘŚĆ 2 

Potwierdzenie udziału w projekcie  „Společná cesta k podnikavosti na školách/Wspólna droga na rzecz 

przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Interreg V-A Republika 

Czeska- Polska. 

Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem mój udział/udział mojego dziecka w wieku poniżej 

18 roku życia* w wyżej wymienionym projekcie (*niepotrzebne skreślić) 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika 

 

Pesel uczestnika            
 

Nazwa szkoły  

 

Data D D - M M - R R R R 
 

Własnoręczny podpis uczestnika  

 

 

Własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika 

 

 

 

 

Oświadczenia uczestnika/opiekuna prawnego: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo/uczestnictwo mojego dziecka w wyżej opisanym 

projekcie. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka  

w materiałach wizualnych spełniających obowiązek publikowania informacji o projekcie, tj. 

broszurach, zdjęciach, filmach, stronach internetowych itp. powstałych w trakcie realizacji projektu. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

stanowiącą załącznik do niniejszej zgody. 
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Imię i nazwisko uczestnika  

 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika 

 

Data  D D - M M - R R R R 
 

Własnoręczny podpis 

uczestnika 

 

 

 

Własnoręczny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 
 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bolesławiecki z siedzibą w Bolesławcu przy 
ul. Armii Krajowej 12, e-mail: biuro@powiatboleslawiecki.pl reprezentowany przez Zarząd Powiatu. 

 
2. Inspektor Ochrony Danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 
12, Pan Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44, e-mail: m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl; 
 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych dziecka odbywać się będzie na podstawie  
art. 6 ust. 1 pkt a) i e) RODO i wyłącznie w celu realizacji projektu „Společná cesta k podnikavosti na školách 
/ Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu  Interreg V-A Republika Czeska- Polska, a w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, celach związanych z refundacją poniesionych 
w ramach projektu wydatków, celach archiwalnych oraz statystycznych. 
 

4. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby 

mailto:biuro@powiatboleslawiecki.pl
mailto:m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl
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rozliczenia i zamknięcia projektu „Společná cesta k podnikavosti na školách/Wspólna droga na rzecz 

przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Interreg V-A Republika 

Czeska- Polska oraz do czasu zakończenia 5-letniego obowiązku związanego z trwałością projektu, tj. do 

roku 2025. 

 

5. Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia. 

 
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało 
koniecznością rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna 
droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska. 

 

8. Odbiorcy danych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

Instytucja Zarządzająca projektem „Společná cesta k podnikavosti na školách/Wspólna droga na rzecz 
przedsiębiorczości w szkołach“, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Partner oraz podmioty, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji 
Zarządzającej lub beneficjenta. Dane mogą być również powierzone specjalistycznym firmom realizującym 
kontrole oraz audyt w ramach programu. 

 

9. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


