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KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA PROJEKTU „Najlepszy w zawodzie” 
w ramach wsparcia: Warsztaty z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych 

 
 

1. Kartę praw i obowiązków uczestnika Projektu, określił Dyrektor Zespołu Szkół nr8 

w Koszalinie i zawiera ona szczegółowe zasady udzielenia wsparcia, wynikające ze 

specyfiki Warsztatów z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych, w tym okoliczności 

skutkujące skreśleniem z listy uczestników Projektu. 

 

2. Uczestnikiem projektu może zostać uczeń, kształcący się w zawodzie:  

• cukiernik, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

nr2 w  Zespole Szkół nr8 im. Tadeusza Kościuszki – klasa II i III;  

• technik technologii żywności uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do Technikum 

Zawodowego nr2 w Zespole Szkół nr8 im. Tadeusza Kościuszki – klasa II. 

 

3. Uczestnictwo w Warsztatach z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych należy 

traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. 

  

4. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma wsparcie w postaci: 

• udziału w 5-dniowych warsztatach z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych pod 

opieką dwóch nauczycieli z ZS8 w Koszalinie; 

• indywidualnego doradztwa zawodowego. 

 

5. Udział w Projekcie jest zobowiązujący ucznia do czynnego i pełnego udziału w zajęciach 

realizowanych w ramach projektu, tj. warsztatach i  5-godzinnych indywidualnych 

spotkań z doradcą zawodowym. 

 

6. Program warsztatów obejmuje szkolenie praktyczne w zakresie technik zdobienia 

wyrobów cukierniczych, m.in.: 

• dekoracji z karmelu; 

• dekoracji z czekolady; 

• dekoracji z marcepana; 

• techniki lustrzanego odbicia; 

• dekoracji żelowych. 

 

7. Uczeń w ramach projektu zapewniony będzie miał transport, nocleg, a także wyżywienie, 

bilety komunikacji miejskiej, odzież roboczą oraz ubezpieczenie. 

 

8. Uczestnik projektu ma prawo do otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu 

potwierdzającego jego udział w Warsztatach z zakresu zdobienia wyrobów 

cukierniczych.  
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9. Uczestnik projektu zobowiązany jest do posiadania wymaganych dokumentów 

niezbędnych do udziału  w projekcie, tj.: 

• legitymacji uczniowskiej; 

• legitymacji ubezpieczeniowej; 

• książeczki zdrowia –  dopuszczającej do pracy przy żywności. 

 

10. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

•  godnego reprezentowania szkoły;  

•  punktualności i zdyscyplinowania oraz respektowania poleceń opiekunów;  

•  bieżącego informowania opiekuna o wszelkich nieprawidłowościach, mających wpływ 

na realizację projektu; 

 

11. Podczas pobytu na warsztatach zabrania się uczestnikowi: kupowania, bądź spożywania 

napojów alkoholowych, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych 

i używek.  

 

12. Podczas podróży uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy bez poinformowania 

i zezwolenia opiekuna. 

 

13. Uczestnikowi projektu zabrania się oddalania się  poza miejsce zakwaterowania, bez 

wiedzy i zgody opiekuna.  

 

14. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

15. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie 
mogły być znane uczestnikowi w chwili przystąpienia przez niego do udziału 
w projekcie.  

16. Jeżeli uczeń rezygnuje z udziału w projekcie w ostatnich 5 dniach przed wyjazdem i nie 
może zastąpić go uczeń z listy rezerwowej, wówczas do pokrycia wszelkich kosztów 
związanych z organizacją warsztatów zobowiązani są jego rodzice lub prawni 
opiekunowie.  

17. W przypadku, gdy uczeń podczas pobytu na warsztatach w sposób rażący złamie 
zasady zapisane w niniejszym dokumencie, (tj. spożywanie alkoholu, nieprzestrzeganie 
poleceń opiekunów, kradzież, itp.), zostanie w trybie natychmiastowym usunięty 
z warsztatów. Wszelkie koszty związane z przerwaniem udziału w projekcie z winy 
ucznia ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie.  

18. Za szkody wyrządzone przez ucznia w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny 
koszty ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

19. Dyrektor Zespołu Szkół nr8 w Koszalinie zastrzega sobie prawo zmiany zapisów w Karcie 

praw i obowiązków uczestnika Projektu. 

 
..................................................................                        ………………………………………………………………..… 

(miejscowość i data)                                             (czytelny podpis kandydata) 
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                            …. …………………………………………………………………………… 

                                     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)        


