PROJEKT DOFINSOWANY PRZEZ STATE STREET FOUNDATION.

Projekt “Nasz start z Fundacją ARTS i STATE STREET”
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazwą Nasz start z Fundacją ARTS i State Street realizowany jest przez Fundację Sztuki, Przygody
i Przyjemności ARTS w ramach
dofinansowania otrzymanego z Fundacji State Street.
2 Koordynator Projektu Agnieszka Dudek/ Telefon: 605 66 50 45.
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat myślenicki.
4. Okres realizacji projektu: od października 2017 roku do lipca 2018 roku.
5. Projekt dofinansowany jest ze środków State Street Foudation.

§2
Postanowienia ogólne
1. Celem projektu jest ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy.
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w “Nasz start z Fundacją ARTS i State
Street”, zwanym dalej projektem.
3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
4. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:
a) szkolenia z języka angielskiego;
b) szkolenia komputerowe;
Grafika komputerowa (CV, wizytówki, materiały reklamowe: broszury, ulotki). Microsoft Excel z egzaminem
międzynarodowym. Aplikacje komunikacyjne, generatory aplikacyjne. Tworzenie stron internetowych, blogów,
praca na materiale fotograficznym i filmowym.
c) szkolenia autoprezentacji;
Aplikacje - creating CVs in Polish and English. Business Savoir Vivre. Tworzenie strategii szukania pracy - jak i
gdzie szukać ofert na preferowanych stanowiskach. Przygotowanie CV i Listu Motywacyjnego. Przygotowanie
się do rozmowy kwalifikacyjnej. Profile w mediach społecznościowych (personal branding).
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d) szkolenia projektowe i biznesowe;
e) networking w firmie State Street;
5. Zajęcia i egzaminy odbywać się będą na terenie Myślenic, Wiśniowej oraz Krakowa. Zajęcia i egzaminy
prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę wykładowców.
6. Każdy Uczestnik ma prawo do przystąpienia do egzaminu komputerowego lub językowego. Do egzaminu
może przystąpić osoba, która uczestniczyła w minimum 90% zajęć w projekcie.
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać łącznie
wszystkie niżej wymienione warunki formalne:
a) w dniu przystąpienia do projektu mieć ukończone 16 lat jednak nie więcej niż 25 lat
b) posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie powiatu myślenickiego
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przesłania w formie on-line
formularza rekrutacyjnego dostępnego na stornie www.arts-fun.pl
§4
Zasady rekrutacji
1. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie on-line na stronie www.artsfun.pl , mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.

2. Rekrutacja odbywać się będzie 3 etapach:
− I etap do dnia 22 grudnia 2017 (zgłoszenie on line);
− II etap do dnia 24 grudnia 2017 r.( weryfikacja zgłoszeń i wyłonienie uczestników);
− III etap: spotkanie 28 grudnia 2017 r, godz. 16.30, o miejscu spotkania kandydaci zostaną poinformowani
po zakończeniu II etapu rekrutacji, (dostarczenie podpisanych dokumentów, podpisanie deklaracji udziału w
projekcie)
6. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym on-line
7. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym,
a kandydaci będą poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do projektu.
8. Po wyczerpaniu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników projektu.
Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej.
9. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych
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dokonuje zespół ds. rekrutacji.
10. Na etapie rekrutacji każdy z kandydatów ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów za spełnienie
określonych poniżej warunków:
a) Kandydaci którzy zadeklarują obecność w całym cyklu szkoleniowym obejmującym kursy językowy,
komputerowy, autoprezentacji, projektowy, biznesowy oraz w spotkaniu networkingowym, frekwencję na
poziomie:
-80% 1 pkt
-90% 3 pkt
-100% 5 pkt
b) jeżeli kandydat/ka zadeklaruje chęć przygotowania do egzaminu w ramach kursów języka angielskiego (FCE
lub innych) - 5 pkt
c) Odpowiednio uzasadnione przeszkody, które nie pozwalały kadydatowi/ce brać udziału w dodatkowych
kursach - od 1-5 pkt
11. Przy selekcji kandydatów w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów.

12. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować data zgłoszenia się do I
etapu rekrutacji.

13. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione drogą mailową oraz
telefonicznie.

14. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane będą o tym fakcie informowane jedynie drogą
mailową.
15. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, czyli 18
grudnia 2017 r. o godz. 16.30 (o miejscu spotkania kandydaci zostaną poinformowani po zakończeniu II etapu
rekrutacji), na podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje skreślona z listy uczestników. Na
powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
16. Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.
§5
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie
1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 3 dni przed
pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie pismo w biurze projektu lub kontaktując się z
pracownikiem projektu pod numerem telefonu 605 66 50 45
2. Uznaje się, że uczestnik projektu zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie gdy liczba jego nieobecności na
zajęciach przekracza 30% ogólnej liczby zajęć.
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3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do
zwrotu materiałów szkoleniowych. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, wykonawca usługi rekrutacyjnej kwalifikuje do
szkolenia osobę z listy rezerwowej.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec
projektodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

1% więcej mocy na działanie.
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
KRS 0000314641

