Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Edukacja szachowa w szkołach powiatu suskiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

§1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
- Beneficjencie – należy przez to rozumieć Fundację Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej, 00-950
Warszawa, ul. Kopernika 30,
- Beneficjencie Ostatecznym (BO)– uczestnika projektu.

§2

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w kursie szachowym w ramach projektu
„Edukacja szachowa w szkołach powiatu suskiego”, realizowanym w terminie 01.01.2010 r.-30.04.2010 r.
w Suchej Beskidzkiej.
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Krakowie a Fundacją Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej, 00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30,
nr umowy UDA-POKL.09.05.00-12-073/09-00 z dnia 12.11.2009 r.
3. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
4. Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej,
ul. Spółdzielców 1.
5. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele zamieszkujący na terenie powiatu
suskiego, pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
suskiego.
6. Projekt zakłada udział 30 Beneficjentów Ostatecznych; 20 kobiet i 10 mężczyzn.

7. W ramach projektu zostanie zrealizowany 48-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia
w szkołach zajęć szachowych na poziomie podstawowym, który zostanie przeprowadzony w dwóch
częściach: w terminie 18-20.02.2010 r. oraz w terminie 11-13.03.2010 r.
8. Uczestnicy, którzy ukończą kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego, otrzymają
zaświadczenia uprawniające do prowadzenia w szkołach zajęć szachowych na poziomie podstawowym.
9. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę podpisania
„Deklaracji Beneficjenta Ostatecznego o przystąpieniu do projektu”, co nastąpi w dniu rozpoczęcia
udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu.
10. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
a) uczestniczenia w zajęciach kursu – potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,
b) wypełniania w trakcie trwania kursu ankiet ewaluacyjnych,
c) przystąpienia do egzaminu końcowego,
d) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział Beneficjenta Ostatecznego w kursie,
e) przeprowadzenia akcji promującej zajęcia szachowe w swojej szkole wśród uczniów i rodziców.
11. Do zaliczenia obecności przez Beneficjenta Ostatecznego na zajęciach kursu jest wymagana
80-procentowa frekwencja. Większa liczba nieobecności powoduje skreślenie uczestnika z listy BO.
12. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, jeżeli:
a) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi względami osobistymi,
b) rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Kierownika Projektu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§3

1. Niniejszy „Regulamin uczestnictwa” zatwierdza oraz zmienia Kierownik Projektu.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa” należy do Fundacji Spółdzielczy Fundusz Oświaty
Wiejskiej.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2010 r.

Sucha Beskidzka, 01.01.2010 r.

Dyrektor ODiDK

