
 
 
 
 
 
 

 

Regulamin Projektu „e-Senior” 

 Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa  w projekcie  
pn. „e-Senior” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju 
Aktywności Zawodowej EUROPA Edukacja-Rozwój–Praca-Aktywnośd ul. Malmeda 1,  
15-440 Białystok - projekt współfinansowany przy wsparciu  finansowym Prezydenta 
Miasta Białystok. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 
2015 r. Obszarem działania projektu jest Miasto Białystok. 
1. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Biuro Projektu znajdujące się 

w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej 
EUROPA Edukacja-Rozwój–Praca-Aktywnośd, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok. Można 
je również znaleźd na stronie internetowej dotyczącej projektu:  
www.stowarzyszenieeuropa.pl. 

2. W projekcie uczestniczyd mogą osoby  - Kobiety 60+, Mężczyźni 65+, a w szczególności 
emeryci, renciści oraz osoby niepracujące oraz osoby pracujące. W ramach projektu 
wsparciem objętych zostanie 16 osób – kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn 65+.  

3. W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnid i dostarczyd do Biura 
Projektu (osobiście, drogą pocztową) następujące dokumenty: 

a. wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy wraz z niniejszym 
Regulaminem Projektu 

b. podpisane Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 

c. podpisane oświadczenie o poniesieniu częściowego kosztu uczestnictwa w 
projekcie w wysokości 15 zł. 

Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem zajęd oznacza wykreślenie osoby z listy uczestników projektu. 

4. Uczestnicy/uczestniczki w ramach projektu otrzymują: 
Kurs obsługi komputera oraz Internetu – 32 godz. na grupę 

 sporządzanie dokumentów w edytorze tekstu MS Word 

 wysyłanie listów elektronicznych,  

 przeglądanie stron internetowych 

 konfiguracja i obsługa Skype 

 poruszanie się po wirtualnym świecie 
          Wszystkim uczestnikom zapewniamy: 

 wykwalifikowaną kadrę trenerów 

 32 godziny szkoleniowe na uczestnika 

 szkolenia realizowane w Białymstoku  

 zajęcia w godzinach popołudniowych (2-3 razy w tygodniu po 3-4 godz. 
dziennie – do ustalenia na spotkaniu organizacyjnym) 

 grupy szkoleniowe 8-mio osobowe 

 profesjonalne materiały dydaktyczne 

 poczęstunek w czasie przerw 



 
 
 
 
 
 

 

 certyfikaty na zakooczenie szkoleo 

 przyjemną atmosferę podczas zajęd 

 nową atrakcyjną wiedzę  
5. Każdy uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do 100% obecności w zadaniu. Istnieje 

możliwośd usprawiedliwienia  dni (np. zwolnienie lekarskie) – należy tego dokonad 
w ciągu 3 dni licząc od dnia, w którym dana osoba była nieobecna. 

6. Rezygnacja z udziału w projekcie bez restrykcji finansowych: 
a. jeżeli uczestnik/uczestniczka zrezygnuje z udziału w projekcie w terminie do 2 

tygodni przed rozpoczęciem szkolenia 
b. w wyniku zdarzeo losowych z przyczyn niezależnych od uczestnika/uczestniczki 

projektu (takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie) 
Rezygnacja w formie oświadczenia, na piśmie powinna byd dostarczona do siedziby 
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej EUROPA 
Edukacja-Rozwój–Praca-Aktywnośd ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok  osobiście bądź 
listownie (wzór oświadczenia znajduje się w Biurze Projektu). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 miejscowośd, data                                                                                            czytelny podpis uczestnika  
 


