
 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

Regulamin rekrutacji uczestników szkolenia „Język obcy w usługach” 

 

1. Zapraszamy osoby zainteresowane szkoleniem do biura Projektu (ul. Jedności 19/2, 65-018 

Zielona Góra, pok. na 1 piętrze po prawej stronie) z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz 

oświadczeniem, podpisanymi i parafowanymi na wszystkich stronach, dostępnymi w biurze 

Projektu oraz na stronie internetowej Projektu www.truszkiewicz.pl/5/. 

2. Zgłoszenia w miesiącu wrześniu 2013r. przyjmowane będą w systemie sekwencyjnym. Co tydzień 

odbywać się będzie weryfikacja zgłoszeń (w okresie od października 2013 czasookres weryfikacji 

może ulec zmianie – stosowna informacja zostanie podana na stronie projektu). Podczas 

weryfikacji przyznawane będą punkty premiujące osoby w gorszym położeniu tj.: osoby 

pozostające bez pracy (1 pkt), osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich (1 pkt), osoby 

niepełnosprawne (1 pkt). Przyjmowane będą osoby z najwyższą ilością punktów. W przypadku 

uzyskania takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby 

wpisane zostaną na listę rezerwową. Przy każdym następnym okresie weryfikacji lista rezerwowa 

wchodzi do nowej puli punktowej i tworzona jest nowa lista rankingowa. W przypadku, gdy po 

poprzednim okresie weryfikacji limit miejsc nie został jeszcze wyczerpany, osoby z najwyższą 

ilością punktów dopełniają listę osób zrekrutowanych. 

3. Planowana jest ciągła rekrutacja, aż do wyczerpania limitu miejsc, jednak organizator zastrzega 

sobie prawo do zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba chętnych znacznie przekroczy 

ilość miejsc na daną edycję lub w całym projekcie. Zawieszenie dotyczyć może rekrutacji na 

wszystkie lub wybrane szkolenia. Informacja o zawieszeniu rekrutacji na dane szkolenie zostanie 

podana na stronie internetowej projektu na dzień przed jej zawieszeniem. 

4. Każdy chętny może złożyć deklarację uczestnictwa tylko na jeden rodzaj szkoleń w ramach 

jednego projektu.  

5. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu i jednej edycji w ramach jednego 

projektu. 

6. Wstępnie zakwalifikowani uczestnicy szkolenia przejdą test poziomujący z wyjątkiem osób 

zgłaszających się na poziom zerowy.  

7. Po weryfikacji oraz ustaleniu poziomu językowego osób, wszyscy zrekrutowani zostaną 

powiadomieni o przyjęciu na szkolenie i dacie rozpoczęcia szkolenia. 

8. Umowa szkoleniowa zostanie podpisana bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami. 

 

http://www.truszkiewicz.pl/5/

