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REGULAMIN OTWARTEJ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 “Nasz start z Fundacją ARTS i STATE STREET” 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt pod nazwą „Nasz start z Fundacją ARTS i State Street” realizowany jest przez 

Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS w ramach dofinansowania otrzymanego z 

Fundacji State Street. 

2. Okres realizacji projektu: od listopada 2019 do lipca 2020 r. 

3. Rekrutacja wstępna została przeprowadzono w listopadzie 2019 roku wśród 

uczestników projektu poprzednich edycji. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Celem projektu jest ułatwienie młodzieży (16-26) wejścia na rynek pracy. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w “Nasz start z 

Fundacją ARTS i State Street”, zwanym dalej projektem. 

3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 

4. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia: 

MODUŁ JĘZYKOWY Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI ORAZ ROZMOWĄ 

REKRUTACYJNĄ 

- kurs języka angielskiego (semestr) z egzaminem państwowym (dla uczestników z 

poziomem FCE) 

MODUŁ KOMPUTEROWY 

- kurs arkusze kalkulacyjne - Excel z egzaminem i certyfikatem międzynarodowym ECDL 

- grafika menedżerska i prezentacyjna z egzaminem i certyfikatem międzynarodowym 

ECDL 

- kurs grafika komputerowa 

MODUŁ PROJEKTOWY – moduł dla grup otwartych nie objętych rekrutacją 
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- warsztaty projektowe i biznesowe również w formie Webinarów. 

MODUŁ AUTOPREZENTACJI 

- tworzenie dokumentów aplikacyjnych  

- tworzenie wizerunku w social mediach 

- szkolenie - savoir vivre  

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE NETWORKINGOWE (ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI FIRMY 

STATE STREET  CZERWIEC/LIPIEC 2020). 

5. Zajęcia i egzaminy odbywać się będą na terenie Myślenic i Krakowa. Zajęcia i egzaminy 

prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę 

wykładowców. 

6. Każdy Uczestnik ma prawo do przystąpienia do egzaminu komputerowego.  

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Kandydaci, muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki formalne: 

a) w dniu przystąpienia do projektu mieć ukończone 16 lat jednak nie więcej niż 26 lat 

b) osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przesłania w 

formie on-line formularza rekrutacyjnego dostępnego na stornie www.arts-fun.pl 

c) uczestniczyć w spotkaniu weryfikującym 21 stycznia 2020 roku w Myślenicach 

d) podpisać deklarację udziału w projekcie i wybrać moduły tematyczne 

d) uczestniczyć w obowiązkowym spotkaniu networkingowym (w rozmowach z 

pracownikami firmy State Street  czerwiec/lipiec 2020). 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie on-line na 

stronie www.arts- fun.pl , mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego 

regulaminu. 

2. Rekrutacja odbywa się w 2 etapach: 

http://www.arts-fun.pl/
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− I etap do dnia 20 stycznia 2020 r. (zgłoszenie on line); 

− II etap: spotkanie 21 stycznia  2020 r, godz. 17:30 w Myślenicach (podpisanie deklaracji 

udziału w projekcie, wybór modułów tematycznych, test językowy) 

3. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu 

zgłoszeniowym on-line. 

4. Jeżeli osoba, która wysłała formularz, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, czyli 21 

stycznia 2020 r, godz. 17:30, w Myślenicach, na podpisanie deklaracji uczestnictwa w 

projekcie, zostaje skreślona z listy uczestników. Na powstałe nowe miejsce przyjęta 

zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. Pierwszeństwo mają osoby, 

które dokonały zgłoszenia w pierwszej kolejności. 

 

§ 5 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie 

do 3 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie pismo w 

biurze projektu lub kontaktując się z pracownikiem projektu ds. rekrutacji pod numerem 

telefonu 605 66 50 45. 

2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia 

zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych. W pozostałych przypadkach 

związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, wykonawca usługi rekrutacyjnej 

kwalifikuje do szkolenia osobę z listy rezerwowej. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 uczestnikom nie przysługują żadne inne 

roszczenia wobec projektodawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu. 


