Projekt „Pod wodą – profesjonalne kursy nurkowania” realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., w
partnerstwie z Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, na
podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0051/17-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie.

REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu pt.: „Pod wodą- profesjonalne kursy nurkowania”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Projekt „Pod wodą- profesjonalne kursy nurkowania" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie9.5 Podnoszenie kompetencji
osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
2. Projekt jest realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Długa 37A, 39-300 Mielec, w partnerstwie z
Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior, Złotniki 344, 39-300 Mielec.
3.Biuro projektu mieści się na terenie woj. podkarpackiego– ul. CUP-u 3, (budynek GLF), 39-300 Mielec.
4.Zasięg terytorialny Projektu –całe województwo podkarpackie.
5.Okres realizacji projektu: 01.02.2018r.–30.06.2019r.
6.Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.
7.Celem projektu jest nabycie przez min. 179 Uczestników Projektu z woj. podkarpackiego (w szczególności
przez osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej) kwalifikacji zawodowych z
uprawnieniami w zawodzie płetwonurek ratownik, poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia.

§2
PODSTAWOWE DEFINICJE
Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają:
1.Projekt -projekt „Pod wodą- profesjonalne kursy nurkowania”, realizowany przez Wektor Consulting sp. z o.
o., w partnerstwie z Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior.
2.Instytucja Pośrednicząca-Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Naruszewicza 11, 35 –055
Rzeszów.
3.Realizator projektu– Wektor Consulting sp. z o. o.
4.Biuro projektu -miejsce prowadzenia Projektu z dostępem do Kadry Projektu. Zlokalizowane przy ul. COP-u 3
(budynek GLF), 39-300 Mielec, czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, tel.
516488998.
5.Kandydat/Kandydatka –osoba dorosła, parująca i/lub zamieszkała w województwie podkarpackim, która
złożyła w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.
6.Uczestnik/Uczestniczka Projektu –osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, spełniająca kryteria
Uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 niniejszego Regulaminu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej.
7.Uczestnik/Uczestniczka na liście rezerwowej –osoba znajdująca się na liście rezerwowej projektu, spełniająca
kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 niniejszego Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada
prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca.
8. Kurs PADI OWD (kod zaw.:754105 Płetwonurek ratownik). Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie
do egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
Z kursu skorzysta łącznie 160 UP (zajęcia organizowane w grupach śr. 8-mio osobowych).

Szkolenie zakończy się egz., który potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem PADI
OWD, uprawniającym do:
Samodzielnego
nurkowania bez
nadzoru
nurkowania
do 18 metrów
realizacji dalszych kursów specjalistycznych .
9. Kurs DI AOWD(kod zaw.:754105 Płetwonurek ratownik).Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie zaawansowanych kwalifikacji. Kurs dla UP
posiadających certyfikat OWD zamierzających podnosić kwalifikacje i poziom uprawnień.
Szkolenie zakończy się egz., który potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem PADI
AOWD, uprawniającym do:
nurkowania z partnerem do głębokości 30 metrów,
rozwoju specjalistycznego we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI,
rozwoju specjalistycznego w zakresie kursu Rescue Diver.
10.Test sprawnościowy – drugi etap rekrutacji; test sprawnościowy na basenie.
11.Formularz rekrutacyjny – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Uczestników do
projektu zainteresowanych wsparciem w Projekcie.
12.Dokumenty rekrutacyjne –Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi w min dokumentami.
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13.Osoba o niskich kwalifikacjach –osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie z
Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011). Osoba przystępująca do projektu
wykazuje najwyższy poziom ukończenia ISCED.
14.Lista podstawowa –lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
15.Lista rezerwowa –lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, które nie zostały
zakwalifikowane na listę podstawową z powodu braku miejsc.
§3
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.Projekt skierowany jest do 256 osób, które:
a. które pracują i/lub zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego;
b. są w wieku od 18 do 64 lat;
c. posiadają umiejętności pływackie i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu PR
(oświadczenie, test na basenie, pozytywny wyniki badań specjalistycznych);
d.
zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub
podnoszeniem
kwalifikacji
w zawodzie płetwonurek ratownik;
e. będące osobami pracującymi/ochotnikami PSP/OSP/WOPR/Policji lub chcące pracować w jednostkach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dalej KSRG lub w jednym z OSP niezrzeszonych w KSRG a także
jednostek WOPR lub w branży turystyczno-rekreacyjnej;
- w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+
2. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będą w szczególności:
a. spełnienie kryteriów formalnych;
b. złożenie przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi w nim dokumentami, w terminie
rekrutacji;
c. potwierdzenie umiejętności pływania;
d. pozytywne wyniki badań lekarskich potwierdzające stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu
Płetwonurek Ratownik.

1 ISCED 0

Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1
Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
ISCED 2
Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
ISCED 3
Ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum
ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
ISCED 4
Policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
ISCED 5-8
Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub
doktora).

§4
DOKUMENTY REKRUTACYJNE I TRYB ICH SKŁADANIA
1.Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia i złożenia Formularza
rekrutacyjnego wraz z wymaganymi w nim dokumentami, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Formularz rekrutacyjny (warz z wymaganymi w nim dokumentami – oryginały lub kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Kandydat do udziału w projekcie) można dostarczyć:
osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej do Biura projektu tj. ul. COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec,
lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny przesłany na adres maila:
b.dzialo@wektor.org.pl .
3. Formularz rekrutacyjny musi być:
a. wypełniony w języku polskim,
b. wypełniony komputerowo lub odręcznie w sposób czytelny,
c. własnoręcznie podpisany w wyznaczonym miejscu oraz parafowany na każdej stronie,
4. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji w projekcie są dostępne w wersji papierowej w Biurze
projektu. Ponadto w/w dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej
www.wektor.org.pl
5. Realizator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do
udziału w Projekcie.
6. Informacja o dodatkowym naborze lub zamknięciu/zawieszeniu rekrutacji, a także zmianach dokumentów
zgłoszeniowych oraz niniejszego Regulaminu będzie każdorazowo umieszcza na stronie internetowej
www.wektor.org.pl.
7. Dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie (podpisywane w pierwszym dniu
uzyskania wsparcia)
a. Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie;
b. Umowa szkoleniowa;
c. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
d. Oświadczenia potwierdzające przynależność Uczestnika Projektu do grupy docelowej projektu .
8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.
§5
NABÓR UCZESTNIKÓW
1. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i
zgodnie z zasadą równości szans: płeć i niepełnosprawność nie będą elementem dyskryminującym
2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach w zawodzie płetwonurek ratownik, a także miejscu
pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone będą na stronie internetowej
www.wektor.org.pl.
3.Rekrutacja
do
projektu
odbywać
się
będzie
w
min.
2
naborach
do
projektu
kierunkowanych na regiony woj. północny i południowy z podziałem na poszczególne grupy szkoleniowe.
4. Każdy nabór będzie podzielny na pod nabory dotyczące rekrutacji do poszczególnych grup szkoleniowych,
osobno do każdego szkolenia tj. Kursu PADI OWD oraz Kursu PADI AOWD w tym:
 Kurs PADI OWD zakłada utworzenie 20 grup szkoleniowych (każda średnio 8-mio osobowa)
 Kurs DI AOWD zakłada utworzenie 12 grup szkoleniowych (każda średnio 8-mio osobowa)
5. Rekrutacja prowadzona będzie aż do zebrania pełniej wymaganej liczby Uczestników Projektu w każdym
szkoleniu. Realizator dla każdego naboru poda minimalną zakładaną liczbę przewidzianych do sformowania
grup.
6.W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie 160 Uczestników szkolenia PADI OWD oraz 96 Uczestników
szkolenia PADI AOWD
5. Proces rekrutacji prowadzony będzie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 4 ust.
1 i składa się z dwóch etapów:
a) Etap I–weryfikacja formularza rekrutacyjnego.
Premiowane dodatkowymi pkt.
- osoby po 50 roku życia + 10 pkt
- osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (do ISCED 3) +10 pkt,
- kobiety + 4 pkt,

- strażacy zawodowi z PSP do 24 miesięcy przed osiągnieciem wieku emerytalnego + 2 pkt,
- odległości do najbliższej szkoły oferującej analogiczne jak projekcie kwalifikacje +1 pkt. za każde 10 km
b)Etap II
–Kandydaci do udziału w projekcie przystąpią do testu sprawnościowego na basenie. Wyniki testu podawane
będą na bieżąco.
- Kandydaci do udziału w projekcie w wyznaczonym przez Realizatora projektu dostarczą do biura projektu
pozytywne wyniki badań lekarskich potwierdzające stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu
Płetwonurek Ratownik.
6.Spełnienie kryteriów formalnych naboru stanowi podstawę wyboru Uczestników do projektu.
7.Na podstawie Formularzy rekrutacyjnych komisja rekrutacyjny w składzie 3 osobowym (kadra projektu)
przygotuje i opublikuje listę rankingową z każdej rekrutacji.
8. W przypadku równej liczby punktów wskazanych w §5, pkt. 5, ppkt. a), decyduje kolejność nadesłanych
zgłoszeń. Wyniki każdego etapu rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie www.wektor.org.pl, utworzona
zostanie 1 lista rankingowa dla każdego etapu rekrutacji oraz lista rezerwowa .
9.Listy rankingowe i rezerwowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wektor.org.pl w postaci
zestawienia numerów Formularzy rekrutacyjnych nadanych w momencie przyjmowania Formularza
rekrutacyjnego.
10.Kandydaci/Kandydatki do udziału w projekcie, zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji w formie
telefonicznej i/lub e-mailowo oraz drogą pocztową. Osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość wzięcia
udziału w rekrutacji do kolejnej grupy szkoleniowej
11.Po pozytywnym zakwalifikowaniu się do Projektu, Uczestnicy Projektu winni uzupełnić i podpisać Umowę
szkoleniową, formularz – Dane uczestnika projektu otrzymującego wpsarcie, oświadczenie dotyczące
przetwarzania danych osobowych, oświadczenie potwierdzające przynależność Uczestnika Projektu do grupy
docelowej projektu.
12. Kandydatom/Kandydatkom przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji na pisemny wniosek
złożony do biura projektu – z uzasadnieniem. Wniosek złożony przez Kandydata zostanie oceniony przez z
komisję rekrutacyjną, o ostatecznej decyzji przyjęcia Kandydata do projektu, Kandydat zostanie poinformowany
pisemnie. Decyzja dotycząca odpowiedzi na odwołanie Kandydata jest ostateczna.
13. W przypadku wystąpienia zagrożenia niezrealizowania przez Realizatora projektu wskaźnika w projekcie
dotyczącego - Liczby osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie ( 154 osoby ), Realizator
zastrzega sobie prawo do rekrutacji do projektu tylko osoby o niskich kwalifikacjach, jednocześnie
spełniających pozostałe kryteria kwalifikowalności do projektu wymienione w § 3.

§6
OPIS ORGANIZACJI SZKOLEŃ
1.Szkolenia będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego, a także małopolskiego (dotyczy zajęć
praktycznych na wodach otwartych
- zalew w Zakrzówku k. Krakowa), co uwarunkowane jest kwestiami organizacyjno -technicznymi.
2.W każdej Edycji zostanie utworzonych 5 grup szkoleniowych liczących
maksymalnie 8 osób.
3. Kurs PADI OWD (kod zaw.:754105 Płetwonurek ratownik).
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie
do egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
SPOSÓB ORGANIZACJI:
Z kursu skorzysta łącznie 160 UP
(zajęcia organizowane w grupach śr. 8-mio
osobowych).
Zajęcia
popołudniami w dni tygodnia oraz w weekendy.
Czas trwania kursu 44h szkoleniowe/gr, w tym:
● 12h zajęć teoret.
● 20h nurkowych zajęć prakt. w basenie (po 5 dni zajęć dla każdej z 8-mio os. grup UP)
● 12h nurkowych zajęć prakt. na wodach otwartych (dwudniowe zajęcia dla każdej z 8-mio os. grup UP)
Szkolenie zakończy się egz., który potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem PADI
OWD, uprawniającym do:
● samodzielnego nurkowania bez nadzoru nurkowania do 18 metrów
● realizacji dalszych kursów specjalistycznych

INSTYTUCJA AKREDYTUJĄCA; Professional Association of Diving Instructors (szczegóły:https://www.padi.com)
CELE KSZTAŁCENIA I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA
Nabycie umiej. nurkowych, pozwalających na swobodne
wykonywanie zawodu płetwonurka ratown. do głębokości 18m wg standardu PADI OWD. PLAN NAUCZANIA
(obszar współpracy z pracodawcami - szczegółowe wymogi i ujęcie specyfiki
wykonywania
zawodu w jednostkach):
1. CZ.TEORET.
● Budowa osprzętu nurkowe, sposób złożenia i dbania (2h)
● Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą (2h)
● Zasady utrzymania pływalności (2)
● Używanie tabel dekompresyjnych i komput.nurkowych (2h)
● Bezpieczeństwo podczas nurkowań (2h)
● Zachowanie się w syt.zagrożenia (2h)
2. Cz.PRAKTYCZNA BASEN
● Ćw. z obsługi i składania sprzętu nurkowego (4h)
● Nauka oddychania pod wodą –ćw.(4h)
● Zanurzanie i wynurzanie – ćw.(4h)
● Zasady utrzymania pływalności – ćw.(4h)
● Radzenie sobie z syt.zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka – ćw.(4h)
3. CZ.PRAKT. – WODY OTWARTE
● Ćw. prakt. (6h)
● Ćw. prakt. (6h)
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA:
● zna terminologię
● zna i rozumie specyfikę zaw.
● zna zasady bezpieczeństwa podczas nurkowania UMIEJĘTNOŚCI:
● potrafi bezpiecznie wykonywać zawód nurka do gł.18m
● potrafi posługiwać się podst. pojęciami teoret. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
● rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
LITERATURA I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Podręczniki PADI Crewpak OWD Manual z eRPD ML, log book na wpisy nurkowań i DVD.
SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA (WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ)
Wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach.
Egzamin teoret. 50 pyt, 80% poprawnych odp. do uzyskania wyniku pozytywn.
Egz.prakt. składa się z 4 losowych ćw. do wykonania.
Wynik pozytywny to 4ćw. wykonane w sposób swobodny i płynny.
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egz. UP otrzyma certyfikat PADI OWD (do 4 tyg.) Ponadto każdy UP
otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
4. Kurs DI AOWD (kod zaw.:754105 Płetwonurek ratownik).
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie
zaawansowanych kwalifikacji. Kurs dla UP posiadających certyfikat OWD zamierzających podnosić
kwalifikacje i poziom uprawnień SPOSÓB ORGANIZACJI: Z kursu skorzysta łącznie 96 UP w grupach śr 8-mio os.
(część teoretyczna)
i 4-ro os.
(część praktyczna).
Zajęcia popołudniami w dni tygodnia oraz w weekendy. Czas trwania 35h szkoleniowe na grupę, w tym:
● 10h zajęć teoretycznych w grupach 8-mio osobowych (optymalizacja kosztów).
●
25h nurkowych zajęć praktycznych na wodach otwartych
(tj. 5 godzin dziennie
na grupę)
zorganizowanych w ramach 5-ciu jednodniowych wyjazdów dla każdej z 4-ro os. grupy
UP.
Szkolenie zakończy się egz., który potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem PADI
AOWD, uprawniającym do:
● nurkowania z partnerem do głębokości 30 metrów,
● rozwoju specjalistycznego we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI,
● rozwoju specjalistycznego w zakresie kursu Rescue Diver.
INSTYTUCJA AKREDYTUJĄCA: PADI
CELE KSZTAŁCENIA I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA
Nabycie umiej. nurkowych, pozwalających na swobodne wykonywanie zawodu płetwonurka
ratown. do głębokości 30m wg standardu PADI OWD.
PLAN NAUCZANIA:
1.CZ.TEORET.

● Nurkowanie głębokie
● Podwodna nawigacja
● Nurkowanie z łodzi
● Poszukiwanie i wydobywanie
● Nurkowanie wrakowe (Elementy podkreślone do wyboru – obszar współpracy z pracodawcami)
2. CZ.PRAKT. – WODY OTWARTE (obszar współpracy z pracodawcami)
● Ćw. prakt. (25h) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA:
● zna terminologię
● zna i rozumie specyfikę zaw.
● zna zasady bezpieczeństwa podczas nurkowania UMIEJĘTNOŚCI:
● umożliwia nurkowanie z partnerem do głębokości 30 metrów,
● możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
● rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LITERATURA I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE PADI AOWD Manual
SPOSÓB
I FORMA
ZALICZENIA
(WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ)
Wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach.
Egzamin teoret. 50 pyt, 80% poprawnych odp. do uzyskania wyniku pozytywn.
Egz.prakt. składa się z 4 losowych ćw. do wykonania.
Wynik pozytywny to 4ćw. wykonane w sposób swobodny i płynny.
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egz. UP otrzyma certyfikat PADI AOWD (do 4tyg.)
Ponadto każdy UP otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
5.Ostateczny terminarz oraz intensywność zajęć będzie ustalana w ramach poszczególnych grup szkoleniowych,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu.
6. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Realizatora projektu o miejscu i harmonogramie kursu w formie
telefonicznej i/lub e-mailowej. Harmonogram będzie również dostępny na stronie internetowej projektu
www.wektor.org.pl
7.Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu zobligowany/-a jest do uczęszczania na zajęcia ściśle z ustalonym i
otrzymanym harmonogramem.
8.W przypadkach niezależnych od Realizatora; miejsce, terminy zajęć mogą ulec zmianie. Realizator projektu
niezwłocznie zawiadomi każdego Uczestnika/Uczestniczkę projektu o zmianie terminu lub miejsca kursu w
formie telefonicznej i/lub e-mailowej.
9. Na zakończenie szkolenia każdy Uczestnik Projektu, który pozytywnie ukończył szkolenie, otrzyma
wewnętrzny certyfikat ukończenia kursu płetwonurek-ratownik z opisem czasu trwania i programem kursu.
10. Po zakończeniu kursu każdy z Uczestników projektu zobligowany jest przystąpić do egzaminów
zewnętrznych.
11.Uczestnik Projektu, który nie zdał jednego lub więcej egzaminów zewnętrznych, zobligowany jest do
ponownego podejścia do każdego z niezdanych egzaminów na własny koszt w okresie trwania Projektu.
Realizator Projektu w okresie trwania Projektu zapewni Uczestnikom, którzy nie zdali jednego lub więcej
egzaminów zewnętrznych, możliwość ponownego podejście do egzaminu, poprzez wyznaczenie terminu i
miejsca egzaminu oraz zapewnienie uprawnionego egzaminatora.
§7
WARUNKI W PROJEKCIE
1.Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa
w projekcie, w tym w szczególności o terminach, miejscach i zasadach uczestnictwa w wybranych formach
wsparcia przewidzianych w projekcie.
2.Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe,
- kurs Open Water Diver:
podręczników PADI Crewpak OWD Manual z eRPD ML, log book na wpisy
nurkowań i DVD oraz udostępniany UP na zajęcia sprzęt do nurkowania komplet (butla 15l, jacket, automat,
pianka, pas balast., płetwy, maska, rękawice, kaptur, buty)
kurs
Open Water Diver
:
Advenced Open Water Diver (komplet na osobę:
książka do nauki,
dwustronna tabliczka, boja dekompresyjna, gwizdek do użycia na powierzchni wody, -saszetka ortalionowa)
oraz udostępniany UP na zajęcia sprzęt do nurkowania: komplet (butla 15l, jacket, automat, pianka,
pas balast., płetwy, maska, rękawice, kaptur, buty) – kurs Advance Open Water Diver.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (wymagana 100% frekwencja)
potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności ;
b) zaliczania testów weryfikujących postępy w nauce oraz egzaminów zewnętrznych;
c) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
4. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/-a jest do potwierdzenia odbioru materiałów
dydaktycznych, zaświadczenia i certyfikatu własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru.
5. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od
Uczestników/Uczestniczek projektu zobowiązani są oni/one dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie
wyznaczonym przez Realizatora projektu.
6. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu zobowiązani są do informowania Realizatora projektu o
ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu
zamieszkania, miejsca zatrudnienia.
§8
ZWROT KOSZTÓW ZA BADANIA LEKARSKIE
1. Realizator Projektu zwraca koszty badań lekarskich wyłącznie Uczestnikom Projektu.
2. Realizator Projektu po przystąpieniu Uczestnika do udziału w projekcie, zwraca koszty badań lekarskich, na
podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu Wniosku o zwrot kosztów badań lekarskich, którego
załącznikami będą imienne faktury, rachunki, potwierdzające poniesione koszty badań lekarskich (wzór wniosku
dostępny na stronie projektu www.wektor.org.pl), w związku z czym Kandydat do udziału w projekcie winien
gromadzić imienne faktury, rachunki, potwierdzające poniesione koszty.
§9
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.Uczestnik Projektu ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu i nie ponosi przy tym skutków finansowych,
jeśli zgłosi chęć rezygnacji na piśmie w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
2.Rezygnacja z udziału w projekcie w terminie późniejszym niż 5 dni możliwa jest tylko w uzasadnionych
przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
3.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do
Realizatora projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem lub za pomocą poczty).
4.Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników projektu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku rezygnacji zgłoszonej w trakcie szkolenia, nieobecności na szkoleniu lub skreślenia z listy
uczestników spowodowanego postępowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem, Uczestnik Projektu
będzie zobowiązany do zwrotu w trybie natychmiastowym 100% kosztów szkolenia, które zostały dla niego
zaplanowane w projekcie.
6.Uczestnik/Uczestniczka może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:
a. nieobecności na kursie (niezależnie od powodów nieobecności),
b. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiających
prawidłowe ich przeprowadzanie, naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika
Realizatora projektu, udowodnionego aktu kradzieży, szczególnego wandalizmu oraz udziału w zajęciach osób
w stanie wskazującym spożycie alkoholu lub środków odurzających),
c. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki projektu, może on
zostać dopuszczony do kontynuacji kursu, pomimo przekroczenia nieobecności, po nadrobienia materiału
szkoleniowego z inną grupą szkoleniową, w miejscu i terminie wskazanym przez Realizatora projektu.
Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę
Uczestnika/Uczestniczki, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę
członka rodziny Uczestnika/Uczestniczki powodującą przekroczenie dopuszczalną liczbę nieobecności.
Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających
wystąpienie tych okoliczności.
8. Uczestnik Projektu, który ukończy szkolenie, lecz nie podejdzie do egzaminu certyfikującego, zostanie
obciążony w 100% kosztami szkolenia, jakie przypadają na jednego uczestnika.

9. Jeżeli z powodu absencji Uczestnik Projektu nie weźmie udziału w badaniach ankietowych
przeprowadzonych w trakcie zajęć, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich ankiet lub testów w
terminie ustalonym z Organizatorem.
10.Wykluczenie Uczestnika/Uczestniczki z udziału w projekcie wymaga potwierdzenia przez Realizatora
projektu i przekazania Uczestnikowi/Uczestniczce decyzji w formie pisemnej bądź e-mailowej.
11. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce
zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej (nie później jednak niż w okresie pozwalającym na nadrobienie
materiału szkoleniowego).
12.Decyzję o włączeniu kandydatów z listy rezerwowej podejmuje Kierownik projektu.
13.Niniejsze postanowienia wynikają z faktu, iż projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z
czym na Realizatorze projektu spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi
celami wydatkowanie.
§10 RODO
Administratorem danych osobowych Kandydatów do udziału w projekcie jest: Wektor Consulting sp. z o. o., ul.
Długa 37A, 39-300 Mielec e-mail: poczta@wektor.org.pl
2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – Prezes Zarządu Wektor
Consulting sp. z o. o., tel. 516488998, mail: w.cichon@wektor.org.pl .
3. Dane osobowe Kandydatów do udziału w projekcie podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody, w celu przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do
projektu „Pod wodą – profesjonalne kursy nurkowania”, realizacji wsparcia w projekcie oraz do celów
archiwizacyjnych, ewaluacji, monitoringu i kontroli projektu „Pod wodą – profesjonalne kursy nurkowania”.
4. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. W jednym z celów opisanych w pkt. 4 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie
pisemnej na adres ul. Długa 37A, 39-300 Mielec lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym
podpisem na adres w.cichon@wektor.org.pl., tel. 516488996
6. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt
3. lub do momentu cofnięcia przez Kandydata do udziału w projekcie zgody.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych będą
osoby upoważnione przez Administratora danych, Partner Projektu upoważniony przez Administratora danych
tj. Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior, instytucje kontrolujące realizację projektu
w szczególności Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych,
instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań podanych w pkt. 3.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO.
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
1.

§11
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1.Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator projektu.
3.Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
4.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2018 Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu na skutek zmian w przepisach.
5.Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie na stronie www.wektor.org.pl.
6.Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz przepisach prawa
dotyczących realizacji projektu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –Formularz rekrutacyjny

