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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

 

w projekcie pn. „Pracownik na miarę Europy 2020” 

 

§1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Pracownik na miarę Europy 2020” realizowany jest przez LLOYD WOODLEY 
English Language Centre Centrum Języka Angielskiego z siedzibą w Łodzi, przy ulicy 
Narutowicza 86, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.3 Upowszechnianie formalnego 
kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. 

2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie wnioskodawcy tj. przy ul Narutowicza 86 w Łodzi; 
czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 do 19.00. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo łódzkie. 

4. Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. 

5. W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń z języka angielskiego poprzez 
wykorzystanie optymalnych form metodycznych oraz szkoleń z zakresu ICT (obsługi 
komputera). Szkolenia językowe realizowane będą dla 20 dwunastoosobowych grup. 
Szkolenia z zakresu ICT zrealizowane zostaną dla 10 12- osobowych grup. 

6. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

z budżetu państwa. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników do 
projektu pn. „Pracownik na miarę Europy 2020”, który jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

2. Rekrutacja będzie jawna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych w wieku 45+. 

3. LLOYD WOODLEY English Language Centre Centrum Języka Angielskiego, zwane dalej 
Organizatorem, będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 240 
uczestników, w tym co najmniej 72 osoby stanowić będą osoby w wieku 50+. 
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4. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji. 

 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Do Projektu mogą przystąpić osoby zwane dalej uczestnikami, spełniający łącznie na 
dzień rekrutacji następujące kryteria formalne: 

a) pracujące osoby dorosłe w wieku 45+, 

b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

c) zameldowane na terenie województwa łódzkiego, 

d) samodzielnie (z własnej inicjatywy) zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji 
umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych, 

e) zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie poza miejscem i godzinami pracy 

2. Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba: 

- samozatrudniona, 

- wspólnik spółki osobowej, 

- zaangażowana w realizację przedsięwzięcia po stronie Organizatora. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu w 
terminie do 25.10.2012 dla 1.edycji i do 18.10.2013 dla 2.edycji wymaganego kompletu 
dokumentów, zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej www.woodley.pl 
Brak kompletu dokumentów będzie jednoznaczny z wykluczeniem osoby z procesu 
rekrutacji. 

4. Formularze rekrutacyjne i informacje dodatkowe do Regulaminu Rekrutacji dostępne są w 
Biurze Projektu i na stronie internetowej Organizatora: www.woodley.pl 

5. Przyjmowane będą jedynie kompletne zgłoszenia wypełnione na właściwych 
formularzach. 

6. Kompletne zgłoszenia wprowadzane będą na listę zgłoszeń. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

http://www.woodley.pl/
http://www.woodley.pl/
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1. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadza Organizator, rekrutacja będzie 
prowadzona przez Biuro Projektu. 

2. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej www.woodley.pl oraz 
we wszystkich narzędziach promocji (materiały promocyjne i środki masowego przekazu). 

5. Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia rozpocznie się po zamieszczeniu ogłoszenia o 
naborze. 

6. Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji: 

• ogłoszenia w środkach masowego przekazu, 

• plakaty, 

• komunikaty na stronie internetowej www.woodley.pl 

7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a) przyjmowanie zgłoszeń wypełnionych i dostarczonych przez kandydatów do Biura 
Projektu, 

b) weryfikacja złożonych dokumentów, 

c) selekcja kandydatów ze względu na kryteria formalne, 

d) sporządzenie listy uczestników szkolenia, 

e) przydział uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych, 

f) przesłanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub informacja telefoniczna do wszystkich 
osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, 

9. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszych procedur. 

 

§ 5 

Kwalifikacja uczestników szkoleń/Warunki przyjęcia 

 

1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria: 

Kryteria formalne: 

• złożenie w Biurze Projektu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych  

• spełnienie kryteriów wymienionych w §3 pkt. 1 niniejszego regulaminu 

Wyniki selekcji ze względu na założenia Projektu wymienione w §2 pkt.3 niniejszego 
regulaminu. 

2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie 240 osobowej grupy 
uczestników (120 w 1. edycji i 120 w 2.edycji), którzy wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu, 
a także utworzenie poszczególnych grup szkoleniowych. 

http://www.woodley.pl/
http://www.woodley.pl/
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3. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat nie ma 
możliwości uzupełniania braków formalnych. 

4. W przypadku, gdy liczba osób, które spełnią kryteria określone w par. 5 pkt.1 przekracza 
możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników w ramach poszczególnych edycji szkolenia, 
tworzona jest lista rezerwowa. 

5.Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej www.woodley.pl oraz w 
Biurze Projektu w terminie 2 tyg od daty rozpoczęcia. 

6. Organizator nie będzie informował osób niezakwalifikowanych. 

8. Z osobami zakwalifikowanymi wg listy, które złożą deklarację przystąpienia do udziału w 
projekcie, zostaną podpisane stosowne umowy. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Dyrektor LLOYD WOODLEY English Language 
Centre Centrum Języka Angielskiego 

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
www.woodley.pl. 

3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Dyrektora LLOYD 
WOODLEY English Language Centre Centrum Języka Angielskiego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

http://www.woodley.pl/
http://www.woodley.pl/

