REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ERASMUS+

Uczestnicy projektu mają prawo do:
1) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach projektu
2) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu dostępnego i wskazanego przez opiekunów i
instruktorów zawodu
3) Uczestniczenia w planowaniu i realizacji zajęć
4) Wyrażania swoich potrzeb, próśb i oczekiwań poprzez udział w bieżącej ewaluacji
Dla dobra wszystkich i programu uczestnicy mają obowiązek:
1) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p-poż. w trakcie trwania projektu
2) Dbać o dobre imię zasad Programu Erasmus+
3) Nie opuszczać terenu wskazanego dla realizacji projektu i nie oddalać się od grupy bez wiedzy
opiekunów
4) Brać czynny udział w zajęciach zorganizowanych w ramach uczestnictwa w projekcie i zachowywać
się w sposób nie powodujący dezorganizacji tych zajęć – przy czym uczestnictwo w tych zajęciach jest
obowiązkowe!
5) Być uprzejmym i serdecznym w stosunku do wszystkich osób objętych projektem
6) Przestrzegać rozkładu dnia, punktualności, wyznaczonych zadań, a szczególnie ciszy nocnej!
7) Szanować cudzą i osobistą własność
8) Dbać o estetykę i czystość osobistą oraz otoczenia
9) Doceniać i szanować pracę innych
10) Ściśle przestrzegać regulaminu praktyk
11) Racjonalnie wykorzystywać stworzone możliwości
12) Wykonywać polecenia kadry kierowniczej projektu, opiekunów i osób prowadzących zajęcia
W celu zachowania zdrowia i dla bezpieczeństwa uczestnicy mają zakaz:
1) Posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających
2) Wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody upoważnionej osoby
z kadry
3) Zakaz opuszczania Ośrodka bez zezwolenia osób przełożonych
4) Niszczenia i niewłaściwego użytkowania obiektu Ośrodka, jego wyposażenia oraz powierzonego na
czas zajęć sprzętu
Dla prawidłowego przebiegu projektu
1) Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z projektu uczestnika
utrudniającego sprawny jego przebieg lub łamiącego zasady regulaminu; wszelkie koszty powstałe w
takiej sytuacji ponosi uczestnik lub jego prawni opiekunowie

2) Rodzice lub jego prawni opiekunowie odpowiadają finansowo za zniszczenia będące ewidentnym
aktem wandalizmu ze strony dziecka

Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem uczestnictwa oświadczam, iż w pełni akceptuję
jego warunki i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w programie Erasmus+
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