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Załącznik nr 5 

 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” 

dla Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie 

 

Karta praw i obowiązków Uczestnika Projektu 
 

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!”; 

2) zgłaszania uwag dotyczących Projektu szkolnemu koordynatorowi projektu. 

 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) systematycznego udziału w działaniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten 

fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności;  

2) bieżącego informowania szkolnego koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach; 

3) udziału w wydarzeniach promocyjnych Projektu; 

4) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w Projekcie w celu monitorowania 

realizacji działań; 

5) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości  

o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu; 

6) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

 

3.  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1) W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczeń zobowiązany 

jest dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście bądź telefonicznie szkolnemu koordynatorowi 

w jak najkrótszym terminie. 

2) Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko w przypadku 

przyczyn zdrowotnych lub rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem.  

3) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny 

rezygnacji dołączając dokument stwierdzający brak możliwości uczestnictwa w Projekcie. 

4) Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów dydaktycznych  

w przypadku przerwania udziału w Projekcie z jakiejkolwiek przyczyny w terminie 3 dni 

od momentu przerwania udziału w Projekcie. 

 

4. Zasady wykluczenia uczestnika z projektu 

1) W przypadku nie podjęcia udziału w dwóch pierwszych zajęciach uczestnik może być skreślony  

z listy uczestników. 

2) W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach przekraczającej 20% godzin objętych 

programem lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego uczestnik może zostać 

skreślony z listy uczestników Projektu 

 

 

 

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

 

 

                     ……………………………………………………… 

                                         (czytelny podpis opiekuna prawnego)* 

         

*wymagany w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią. 


