
 

 
 
 
 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIUM  
ORAZ SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 

Do udziału w Seminarium zapraszamy 2 osoby reprezentujące instytucje beneficjentów, które 

otrzymały dofinansowanie i rozpoczęły realizację projektów w latach 2018-2022 w ramach: 

• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER);  

• Programu Edukacja (EOG); 

• Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży; 

• Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;  

 

Każda instytucja może zgłosić maksymalnie 2 osoby - członków zespołu projektowego 

realizującego działania w ramach powyższych Programów.  

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium – 100 osób.  

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Seminarium  przyjmowane są do dnia 4 listopada 

2022 r. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na 

stronie https://www.education.org.pl/. 

W formularzu należy podać nazwę Programu, w ramach którego uczestnik zgłasza chęć udziału             

w Seminarium.  

 

ZASADY REKRUTACJI 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wydarzenia, Organizator Seminarium ustala podział 

miejsc na poszczególne programy wg poniższego schematu: 

 

- Program Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Edukacja Szkolna – 22 osoby 

- Program Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Edukacja Zawodowa – 22 osoby 

- Program Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Szkolnictwo Wyższe – 8 osób 

- Program Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Edukacja Dorosłych – 6 osób 

 

 



 

 

 

 

 

- Projekt SZANSA – 6 osób 

- Program Edukacja - 22 osoby 

- Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – 10 osób 

- Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – 4 osoby 

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych uczestników niż wskazana liczba miejsc,                            

o kolejności uczestnictwa w Seminarium decydować będzie liczba przyznanych punktów wg 

poniższego schematu: 

 

• 3 pkt.  otrzymują uczestnicy, którzy  nie brali udziału w poprzedniej edycji wydarzenia                   

w 2021 roku 

• 3 pkt. – otrzymują uczestnicy, którzy reprezentują instytucje mającą doświadczenie  

w realizacji powyżej 4 projektów zarządzanych przez dowolny wymieniony program 

• 2 pkt. – otrzymują uczestnicy, którzy reprezentują instytucje mającą doświadczenie                        

w realizacji 3 lub 4 projektów zarządzanych przez dowolny wymieniony program 

• 1 pkt. – otrzymują uczestnicy, którzy reprezentują instytucje mającą doświadczenie                        

w realizacji 1 lub 2 projektów zarządzanych przez dowolny wymieniony program 

 

W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o udziale w seminarium 

decydować będzie kolejność zgłoszeń.   

 

Jeżeli limity miejsc w danym Programie nie zostaną osiągnięte, dopuszcza się rekrutację 

uczestników z innych Programów z największą liczbą punktów biorąc pod uwagę kolejność 

zgłoszeń. 

 

Ostatecznej weryfikacji otrzymanych zgłoszeń dokona powołana w Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji niezależna Komisja. 

 

Do dnia 14 listopada 2022 r. uczestnicy Seminarium otrzymają powiadomienie mailem na adres 

podany w formularzu zgłoszeniowym o zakwalifikowaniu się bądź nie do udziału w Seminarium. 

 

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu a także, 

zgodą na jego przestrzeganie w trakcie trwania wydarzenia. Uczestnicy są zobligowani do 

przestrzegania wszelkich zasad i warunków Organizatorów. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

TRANSPORT 

 

Transport na seminarium odbywa we własnym zakresie. Organizator wydarzenia - Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji nie dokonuje zwrotów środków finansowych za podróż. 

 

ZAKWATEROWANIE 

 

Organizator wydarzenia zapewnia noclegi na czas trwania wydarzenia (dwie doby).  

 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach jedno- lub dwuosobowych z łazienkami.  

 

WYŻYWIENIE 

 

Organizator wydarzenia zapewnia pełne wyżywienie podczas trwania Seminarium.  

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami :  

Katarzyną Głowacką tel.: 510 387 314 mail: kglowacka@frse.org.pl  

Magdaleną Sroczyńską tel. 510-387-480 mail: msroczynska@frse.org.pl  
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