
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 
 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do procesu tzw. mobilności mieszanej (ang. Blended 

mobility) w ramach projektu pt. „Cities for YOUth – Miasta dla młodzieży”, który jest współfinansowany 

przez Komisję Europejską z Programu Erasmus+, Akcja KA2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz 

młodzieży. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk na temat polityki młodzieżowej oraz 

podniesienie umiejętności miękkich wśród młodzieży oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowych. 

 
§ 1. 

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 31 maja 2020 r. do 29 listopada 2021 r. Sam proces 

mobilności mieszanej rozpocznie się 1 września 2020 r. 

2. Realizatorem i liderem projektu jest Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.  

3. Partnerami projektu są: 

a) Miasto Kłajpeda (Klaipedos miesto savivaldybes administracija) ul. Liepu 11, 91502 Kłajpeda, 

Litwa 

b) Stowarzyszenie ACD La Hoya (Association Cultural y Deportiva La Hoya), Transformador s/n 

La Hoya Elche, Hiszpania 

c) Instytut Badań i Szkoleń Spraw Europejskich (Institouto Erevnas Kai Katartisis Evropaikon 

Thematon), Favierou 39, 10438 Ateny, Grecja. 

d) Miasto Santarem (Município de Santarém), Praça do Município, 2005-245 Santarém, 

Portugalia. 

4. Rekrutacja do projektu jest prowadzona wśród młodzieży w wieku 18-25 r.ż.  

5. Mobilność mieszana składa się z następujących elementów: 

a) Laboratorium Umiejętności Miękkich (ang. Soft Skills Laboratory) – 5-dniowe szkolenie które 

odbędzie się w Hiszpanii. 

b) Wirtualne nauczanie (ang. Virtual Learning) – praca z coachem i młodzieżą z Portugalii, 

Hiszpanii, Litwy i Grecji wykorzystując narzędzia on-line. 

c) Międzynarodowa Inicjatywa Młodzieżowa (ang. International Youth Initiative) – 5-dniowe 

wydarzenie na Litwie w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 2. 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

 
1. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny – organizator zapewnia transport na wydarzenia 

międzynarodowe, zakwaterowanie i wyżywienie podczas wydarzeń międzynarodowych, 

ubezpieczenie podróżne oraz wsparcie merytoryczne. 

2. Aby wziąć udział w projekcie uczestnik musi ukończyć 18 r.ż. maksymalnie w dniu 30 września 2020 

r. Jeżeli osoba nie ukończyła 18 r.ż. w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego, to musi on zostać 

dodatkowo podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. W procesie mobilności mieszanej weźmie udział 5 osób młodych. 

4. Aby wziąć udział w projekcie, należy do 24 lipca 2020 r. do godz. 10:00 przesłać podpisany skan 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) na adres e-mail: 

kamil.stanos@starachowice.eu lub złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim w Starachowicach  

w Biurze Obsługi Mieszkańców. 

5. Formularze przesłane po terminie formularze nie będą brane pod uwagę. 

6. W przypadku zgłoszenia się do projektu więcej niż 5 osób młodych, zostanie stworzona lista 

rezerwowa. 

7. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestnika i publikację jego wytworów oraz na przetwarzanie danych osobowych.  

8. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku  

i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W celu wykonania tych czynności 

Organizator zbierze od uczestników następujące dane osobowe: imię, nazwisko, Pesel oraz adres 

zamieszkania. 

9. Wyjazdy zagraniczne planowane są w grudniu 2020 r. oraz maju 2021 r. jednak ze względu  

w szczególności na sytuację epidemiologiczną w różnych krajach, organizator zastrzega sobie 

zmianę tych terminów. 

10. Wszelkie informacje o rekrutacji i projekcie, w tym Regulamin i Formularz zgłoszeniowy, znajdują 

się na stronie: https://www.starachowice.eu.    

11. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w rekrutacji i projekcie. 

 
§ 3. 

Tryb oceny zgłoszeń 
 

1. Oceny formularzy zgłoszeniowych dokonuje zespół projektowy. 

2. Kryteriami podlegającymi ocenie będą w szczególności działalność społeczna osób młodych – 

najważniejsze osiągnięcia i sukcesy oraz zakres zaangażowania. 
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3. Zespół projektowy jest zobligowany do sporządzenia protokołu po zakończeniu oceny formularzy. 

4. Decyzja Zespołu projektowego jest ostateczna i nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu. 

5. Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji uczestników podejmuje Prezydent Miasta. 

 
§ 4. 

Zasady uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych 
 

1. W wyjazdach zagranicznych do Hiszpanii i na Litwę może uczestniczyć 5 osób młodych oraz 

dodatkowo 2 opiekunów wskazanych przez organizatora. 

2. Do wyjazdów brani są pod uwagę młodzi ludzie spełniający następujące kryteria:  

a) aktywność społeczna – angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej, 

b) brak przeciwwskazań medycznych i stan zdrowia pozwalający na odbycie podróży różnymi 

środkami lokomocji, w tym samolotem;  

c) predyspozycje społeczne: otwartość, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z 

rówieśnikami.  

d) komunikacyjna znajomość języka angielskiego. 

3. Uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty oraz 

kartę EKUZ.  

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zagranicznego bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z 

tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi uczestnik. 

5. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i 

kodeksu ruchu drogowego.  

6. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię 

organizatora i kraju oraz dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i 

wyposażenie miejsca, w którym przebywa.  

7. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz 

zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.  

8. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania krótkiej relacji z każdego wyjazdu.  

9. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, 

obuwie, dokumenty itp.).  

 
§ 5. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez Zespół 

projektowy. 



 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie 

dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na 

stronie internetowej organizatora. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

 
  


