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Regulamin naboru i udziału w projekcie  
„Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce  

w roku szkolnym 2020/2021” (skrót) 
nr projektu:  RPMP.10.01.04-12-0100/20 

 
1) Projekt jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w 

Wieliczce (ul. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka) w roku szkolnym 2020/2021 od 10 
października do 30 czerwca 2021r. i zakłada prowadzenie kółek i zajęć on line  

     z geografii 
 
2) W zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie i uczennice Liceum 

Ogólnokształcącego im. J. Matejki w Wieliczce. 
 

3) Rekrutacja będzie prowadzona jednorazowo i  potrwa co najmniej 10 dni. 
 

4) Projekt przewiduje uczestnictwo   osób które  
 są uczniami LO w Wieliczce,  
 mieli minimum ocenę dostateczną za ostatni rok nauki. 
 nie uczestniczyli już w takim samym projekcie 

 

5) Większe szanse będą miały osoby 
 z wyższymi ocenami 
 uczestnicy konkursów i olimpiad 
 które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności 

 

6) Informacje o rekrutacji  będą umieszczone 
 na stronie internetowej LO  
 na tablicach ogłoszeń  w budynku szkoły,  
 u wychowawców  
 na plakatach  
 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce - Wydział Funduszy 

Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji przy ul. Sienkiewicza 13 w 
Wieliczce  

 w biurze projektu w Liceum Ogólnokształcącym im. J.Matejki w Wieliczce  
 

7) Co należy wypełnić aby dostać się do projektu 
  „Formularz  zgłoszenia udziału w projekcie” 
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 „Zgoda na utrwalenie wizerunku uczestnika projektu” 
 „Zakresu danych osobowych uczestnika biorącego udział w projekcie” 
  „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych”  
 „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”  

 

8) Wszystkie niezbędne dokumenty powinny być podpisane prze ucznia/uczennicę  i 
opiekuna prawnego (gdy uczeń/uczennica nie mają 18 lat): 

 

9) Obowiązki uczestnika/uczestniczki 
 
 udział w minimum 70% godzin zajęć 
 udziału w ankietach i testach 
 przestrzegania zasad regulaminów 

 

10) Prawa uczestnika/uczestniczki 
 udziału w zaplanowanych zajęciach 
 zgłaszania uwag i wniosków co do przeprowadzanych zajęć 
 korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane  

 
11) Odwołanie. Każda osoba, która nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie  

może się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej   
 

12) Rezygnacja . Aby zrezygnować z projektu trzeba złożyć do biura projektu w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Wieliczce - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju 
Gospodarczego i Inwestycji przy ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce, w formie pisemnego 
oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.  

 


