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REGULAMIN PROJEKTU „SZKOŁA TWORZY NASZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Projekt tworzy naszą przyszłość 

zawodową”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w Zamościu, 

dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji 

ekonomicznej. 

Zasady uczestnictwa w projekcie: 

1. Projekt jest adresowany do uczniów I lub II klasy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 

Zamościu, w wieku 15-17 lat, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik 

hotelarstwa, technik programista, technik logistyk. 

2.  Projekt realizowany  będzie w II etapach: 

a) w I etapie będą realizowane 4 godzinne warsztaty „Moje miejsce na rynku pracy” - dla 60 

uczniów 

b) w II etapie będą realizowane działania: 

- dla wszystkich uczestników - 32 uczniów (2 grupy po 16 osób):  Warsztaty wiedzy     

   ekonomicznej  - 4 spotkania po 4 godziny lekcyjne ; Konkurs wiedzy  "Bądź   

przedsiębiorczy",   Warsztaty "Branżowe Symulacje Biznesowe" -  3 spotkania po 4 

godziny    lekcyjne   

     -  dla 24 uczestników z najwyższym wynikiem w Konkursie wiedzy „Bądź przedsiębiorczy”:    

         Wyjazd edukacyjny do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie 

     -  dla 16  uczestników z najwyższym wynikiem uzyskanym podczas warsztatów Branżowe  

         Symulacje Biznesowe : Konkurs "Zarządzam firmą" 

3. Rekrutacja uczestników będzie odbywała się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 1   w Zamościu przy ul. Łukasińskiego 8 w terminie:  

a) I etap od 18 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021r.,  

b) II etap - w ciągu 4 dni po przeprowadzeniu warsztatów  „Moje miejsce na rynku pracy”. 

4. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w II etapie 

wymagana jest ocena co najmniej dobra z zachowania za I semestr roku szkolnego 2020/2021.  

5. Warunkiem zakwalifikowania ucznia do projektu jest poprawne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego nr 1 w formie on-line oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego nr 2 w 

wersji papierowej w ustalonym terminie do 12 marca  do sekretariatu szkoły, złożenie 

Oświadczenia uczestnictwa w projekcie oraz klauzuli zgody na wykorzystanie danych 

osobowych i wizerunku na potrzeby projektu. 

6. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I etapie projektu zostanie opublikowana w dniu 

26.02.2021 r., a do udziału w II etapie projektu w ciągu 6 dni po przeprowadzeniu warsztatów  

„Moje miejsce na rynku pracy”. 

7. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - partnera 

projektu wg ustalonego harmonogramu. Dopuszczalne jest prowadzenie zajęć on-line. 

8. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia. Dodatkowo 3 zwycięzców Konkursu 

wiedzy "Bądź przedsiębiorczy" otrzyma karty podarunkowe o wartości I miejsce - 150,00 zł, II 

miejsce - 100,00 zł, III miejsce - 50,00 zł; 24 uczniów z najwyższymi wynikami w Konkursie 

wiedzy "Bądź przedsiębiorczy" weźmie udział w wycieczce edukacyjnej do CP NBP w 

Warszawie; 3 zwycięskie zespoły - uczestnicy konkursu „Zarządzam firmą” otrzymają 
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odpowiednio - I miejsce - laptop dla każdego członka zespołu, II miejsce - tablet dla każdego 

członka zespołu, III miejsce - smartwatch dla każdego członka zespołu. 

9. Udział w zajęciach jest bezpłatny – uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Dofinasowanie 

dojazdów uczniów nastąpi - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Podczas 

warsztatów „Wiedzy ekonomicznej”  oraz warsztatów  "Branżowe Symulacje Biznesowe" 

realizowanych w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 uczestnikom projektu 

zostanie zapewniony poczęstunek. 

10. Dane osobowe uczestników projektu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 

883) przez organizatora projektu. Podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ekonomika. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich 

poprawiania.  

11. Uczestnicy warsztatów zgłaszając się do udziału w projekcie akceptują niniejszy Regulamin 

Projektu. 

 


