Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych
europejskich towarzystw leśnych” (nr umowy POWERAE-2020-1-PLO1-KA104-081185).

§ 1 Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie:
„Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich
towarzystw leśnych”, realizowanym w ramach nadrzędnego projektu: „Ponadnarodowa mobilność
kadry niezawodowej edukacji dorosłych”, ujętego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany w terminie 31.12.2020 –30.12.2022 (24 miesiące)
3. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji edukatorów przyrodniczo-leśnych,
biorących udział w wyjazdach do pięciu zagranicznych Towarzystw Leśnych.
Kolejnym celem jest upowszechnienie wiedzy i umiejętności nabytych przez szesnastu uczestników
projektu, drogą publikacji oraz spotkań z osobami zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną w
kraju.
Dodatkowym celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy z wizytowanymi zagranicznymi
Towarzystwami Leśnymi.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą
oraz Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.
5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego: ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. 3/23, 02-362 Warszawa.
Informacje na temat projektu oraz rekrutacji jego uczestników zamieszczone są na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego.

§ 2 Zasady rekrutacji i kryteria kwalifikacyjne
1. Rekrutację uczestników projektu przeprowadza (w oparciu o niniejszy Regulamin) 3-osobowa
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego.
2. Rekrutację ogłasza się przez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Polskiego
Towarzystwa Leśnego, który jednocześnie przekazywany jest do wszystkich komórek organizacyjnych
Polskiego Towarzystwa Leśnego. Do komunikatu o rekrutacji dołącza się regulamin rekrutacji wraz z
formularzem zgłoszeniowym.
3. Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać osoby zaangażowane w organizację działalności
Polskiego Towarzystwa Leśnego, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych.

4. Przy kwalifikowaniu uczestników brane są pod uwagę: aktywność organizacyjna w Polskim
Towarzystwie Leśnym, motywacja uczestnictwa w projekcie oraz znajomość języków obcych.
5. Na wybór uczestników projektu nie ma wpływu ich: płeć, wiek, światopogląd, wyznanie czy
pochodzenie.
6. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać w ciągu 15 dni na wskazany w nim adres mailowy.
7. Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę
rankingową zakwalifikowanych osób.
8. W przypadkach trudnych do rozstrzygnięcia na podstawie informacji zawartych w formularzu,
przewiduje się możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
9. O wynikach rekrutacji osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy, zostaną powiadomione
indywidualnie, natomiast lista zakwalifikowanych uczestników, z podziałem na grupę podstawową i
rezerwową, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego.
10. W przypadku zakwalifikowania się zbyt małej liczby uczestników, przewidziana jest
przyśpieszona rekrutacja uzupełniająca.

§ 3 Obowiązki uczestników projektu
1. Brać udział we wszystkich spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych.
2. Współpracować z koordynatorami oraz brać aktywny udział w realizacji poszczególnych etapów
projektu.
3. Uczestniczyć w przygotowaniu sprawozdań i prezentacji z pobytu za granicą.
4.Uczestniczyć w rozpowszechnianiu wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektu.

§ 4 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Koordynatorzy projektu zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestnika w przypadku naruszenia
niniejszego Regulaminu lub istotnych zasad życia społecznego.
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji gdy:
- zgłoszona została ona na piśmie w ciągu pięciu dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego (bez
podania przyczyny),
- nastąpiła ona z ważnych powodów osobistych, zdrowotnych lub losowych (przy czym wypłynie ona
na piśmie w ciągu 5 dni od zaistnienia przyczyny rezygnacji).
3.W przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie z innych przyczyn niż podane w p. 2. lub
wykluczenia z projektu (p. 1), uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu otrzymanych
materiałów i środków.
4.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych, uczestnik może zostać
obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załączony do niego Formularz zgłoszeniowy.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego (jako załącznik do
komunikatu o rekrutacji).

