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Załączniknr 2 do Zarządzenia

nr 1912017 z dnia 6.11.2017 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§ 1. Definicje
1.

1.

Projekt - ,,Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ rlr 2 w Dęblinie"
realizowany w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilnośćuczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer
umowy POWERVET -2017 -I-PL-KA 1 02-03 6400.
Instytucja Zarządzająca - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja
Programu Erasmus* z siedzibąw Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie I42A,

- instytucja wysyłaj ąca - Zespół Szkół Zawodowych nr ż lm. Marii
Dąbrowskiej w Dęblinie.
f
Partner - instytucja przyjmąąca:
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade z siędzibą w Barcelos, Rua da
Estrada, no 867 Silva, Portugalia,
Sistema Practices s.l. z siedzibą w Valencia, C/Pintor Mafiinez Cubells, 2, pta
6, Hiszpania.
4, Beneficjent ostateczny Uczestnik Projektu - uczennicaluczęń Technikum
Hotelarskiego lub Technikum Gastronomicznego lub Technikum Ekonomicznego
wchodzącyoh w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Dęblinie.
2.

Beneficjent

§2. Zasacly ogólne
l. Niniejszy regulamin określazasady uczestnictwa w Projekcie ,,Ęuropejski wymiar
ksżałcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie" realizowanego w ramach Projektu
Ponadnarodowa mobilnośćuczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

2.

Projekt będzie realizowany w okresie od I pńdziernika 2017 rokldo 30 września 201 8
roku.

a

Terminy mobilności:

a.
b.

I mobilność(Portugalia) od23.04.ż018 r. do l8.05.2018 r.

II mobilność(Hiszpania) odż5.06.ż018 r, do 13.07.ż018 r.

Dopuszcza się możliwośćprzesunięcia terminu mobilności po uzgodnieniu z Instytucją
Zarządzającą.

5. Uczestnikami projektu będzie 52 uczniów uczęszczających do

Technikum
Hotelarskiego lub Technikum Gastronomicznego lub Technikum Ekonomicznego
Pro.jekt: ..Europe.iski lvvmiar kształocnia ziiuodorregtl w Z,S7, nr 2 rr Dęblinic"

rcalizorlan1 rr iaillach
Projektu Ponadnarodolva mobilnośćtlczniólł, i łbsohrcntóry oraz kadrl, kształcenia zalvodolvcgo
Progranl ()peracy,jnl,\\'icclza Edrrkacja Rozlvój Z0l1 -2020 rvspóllinansowanv z Europejskiego Funduszu Społecznego
11tlll1er unl()\\\,

POWl]RVET-20

l 7-

1

-Pt,01 -KA

l

02-036,100

lcsptił Szkoł laivtldorrl,ch nr 2 inr, Marii t)ąbrolvskiej rv Deb|lnic. tel. 81 88 3() 289
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4.
5.

E

wchołlząc_vch rł, skład Zespołr_r Szkoł Zalł,odorrr ch tlr ] im. \farii Dąbrowskiej
w Dęblinie w roku szkolnym ż0l] lż018.
Głown,vm celem Projektu jest r,vspieranie rozr.r oju zarvodorr ego trczniów w powiąZanlLl
z europejskim r,vnkiem pracy.

Szczegółowe cele Projektu to:
a) podniesienie kompetencji zaw,odglvych uczniórv na etrropejskim rynku Prac,V,
b) idob-vcie przezuczniórł,doświadczenia zawodowego zwiększajacego ich szanse
na zatrudnienie.
c) doskonalenie kompetencj i j ęzykow,vch w międz,vnaroclor,vym Środowi sktr Prac}'.
d) rozwi.janie kompeterrcji społecznych w środowiskuodmiennym kulturor,vo.
e) wcirazanie uczniów do mobilności na europejskim rynku pracy.
t) podniesienie atrakcyjnościszkolnictwa zawodowego na lokalnym rl'nku
edukac,vjnym.
§

3. Zakres wsparcia

i.

Udział w projekcie Beneficjenta ostatecznego jest bezpłatny,
2., w*sparcie ofbrow-ane w ramach Projektu obejmuje:
a) zajęctaprzygotowujące tłczniów do mobilności w tynr:
l rnol,.ilność(Pclrttrgal ia):

- zajęcia językowe (.angielski

- branżowy)

-

3 gr, po l0 h,

-zajęcia kulturor.vo-językowe (ięzyk portugalski) - 2 g,, po 20h,
- zajęcia psychologiczno - pedagogiczne - 3 grupy po 3h,
I

b)
c)

I mobi lność(FI iszparria):

-za.jeciakrrltLrrow,o_językowe:.i.hiszpariski-20h.
, zajęciapsychologiczno - pedagogiczne - 3 h,

za.ięciakrrlturorł'e-5h..

materiałydydaktyczne-

firmach portugaiskich/hiszpańskich.
d) przĄazd z Dęblina do Portugalii/Fliszpanii i z pow,roten,
e) Żakwaterowanie. w_vżywienie oraz koszty komunikacji mieiskiej w- ramach
dojazdu do miejsca odbywania praktyk"
f) kieszonkowe clo dyspozycji ucznia w,ynikające z rożnicy pomiędzy- kwotą
udzielonego dofinansor,vania na wsparcie indywidualne i podroz. a faktYcznie
poniesionymi kosztami w celu prawidłolvei realizacji projektu"
g) zajęctaaciaptacyjne. kulturozn a\ycze i rekreacyjne organizorł'ane PT7,eZ Partnera
prakt1,,kę zarł.oilową w

w Portugalii/Hiszpani i"

h) ubezpieózenia: zdrowotne. od następstrv

3.

nieszczęŚliw_Vch ',v.vPadkórł'.

odpou,iedzialno ścic,vwi lnej .
i) rł,sparcie polskiego opiekuna grupy (nauczyciel ryjeżdzaj ąc!' Z uczniami):
językow.e i merytoryczne w zakresie kształcenia zawodowego.
Beneficjentem Ostatecznym może b_vc osoba która:
a) zapozna się z Regulaminem rekrutacji do projektu otaz Regrrlaminem
uczestnictwa w proiekcie (dostepnymi u koordynatora Proiekttl i na stronie
i

nternetow-ej szkoł"v ).

roclziców lub opiekunów prawn,vch na udział rł'Projekcie.
po wER.
wypełni tbrmularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

b) otrzyma,góaę

c)

Prtl.|ekt: ..Europejski

prtljekttr

lv},nliarkszta]iili

lil*,Ji:go

r,r

ZSl

nr 2

u Dębltnie"

ponadnłrodolva mobilnośćuczniólv i absohvr:ntów oraz kirdrl'ksztłlcenia zallodorvego

Progranl Opericyjn1,\\,iedza

Edukacji,}i,1lli.!?Kl;rr:iri_§ilTl,jii:][]ł16,:;j;Puelskiego

Zespół SzkółZarvodorl,vchnr2inr,MarirDabrorvskiejvil)eblinic

Funduszu Spolecznego

tel ,\1 8E-]0)89

\
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azi zgo dę na wykorzy stani e i przetw arzani e danych o s ob o wych na p otr zeby
Projektu,
e) zostanie zakwalifikowany do proj ektu,
n weźmie udztał w zajęciach przygotowuj ących uczniów do mobilności,
g) podpisze przedmobilnością umowę o praktykę zawodową wrazz zńącznlkami,

d)
i

v,ry r

4. Uczniowie ich

rodzice/prawni opiekunowie przed mobilnością podpisują rrmowę
pomiędzy
ot ganizacją wysyłaj ącą a uczestnikiem mobilno ści.
fi nansową
§

1.

4. Zasady organizacji zajęć przygotowujących uczniów do mobilności

Zajęciaprzygotowujące uczniów do mobilności będą obejmowały:
a) I mobilność(Portugalia):

- zajęcia językowe (j.angielski - branżowy) - 3 gr.po 10 h.
- zajęciakulturowo-językowe (ięzyk portugalski) -2 gr. po 20h.
- zajęcia psychologiczno - pedagogiczne - 3 grupy po 3h.
b) II mobilnośó (Hiszpania):

- kulturowo-językowe: j. hiszpański

-

20 h, zajęcia kulturowe

- zajęcia psychologiczno - pedagogiczne

2.
3.
4.

5.
6.
7

.

8.

9.

-

3 h.

-

5h.

Zajęcia,o których mowa w § 4 pkt 1 będą odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Dęblinie w terminie od 02.01.2018 roku do 16.04.2018 roku wblokach
kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zĄęć dydaktycznych.
Zajęciaprzygotowawcze z języka angielskiego będą odbywały się w trzech grupach:
a) dla uczniów uczących się w zawodzie technik ekonomista,
b) dla uczniów uczących się w zawodzie technik hotelarstwa,
c) dla uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
Zajęcia kulturowo - językowe będą odbywać się w dwóch grupach (pierwsza grupa uczniowię Technikum Hotelarskiego, druga grupa uczniowie Technikum
Ekonomicznego i Technikum Gastronomicznego).
Ząęciachpsychologiczno - pedagogiczne będą odbywały się wtrzech grupach.
Kńdy uczestnik wyjazdu do Portugalia otrzyma kieszonkowy słovmik polskoportugalski, portugalsko-polski.
Uczniowie mają obowiązek uczestniczyćw organizowanych zajęciachorazrzetelnie się
do nich przygotowywaó. Obecnośćna zĄęciach będą potwierdzali poptzez złożęnte
podpisu na liścieobecności.Nieobecność musi być usprawiedliwiona w formie
pisemnej u koord;łratora Projektu w terminie siedmiu dni od daty nieobecności imoże
być spowodowana wyłącznie chorobą lub ważnym zdarzeniem losowym.
Dopuszczalna liczba nieobecnościusprawiedliwionych na zajęciach nie możę
pizehoczyó l0oń poszczegolnychzajęó, o których mowa w § 4 ust.1.
Zaległoścłspowodowane nieobecnością na zĄęciach uczestnik ma obowiązek
uzupełnić we własnym zakresie lub za zgodą prowadzącego zajęcia w formie
indyłvidualnych bezpŁatny ch konsultacj i.

l)ro.ickt: ,.liurope.lski ir,l,nliar kształcenia zarrodclwego u, lSZ, nr 2 r.r l)ęblinie"
realizou,an; rv ranraclr
Pro.jektu Ponadnarodolra mobilnośćuczniów i absohł,entów oraz kadrl,ksztalccnia zalvodowego

Progranl Operaclin},\\'iedza

ljduklcja Rozlvój 2011-2020 rł,spółfinansorvanl"z Europejskicgo Funduszu Spolecznego

ntllller umo\\,\ POWIRVET-2()| 7-1-PL0l,KAl02-03ó400
Zespół Szliól Zariłidor,wch nr 2 im. Marii Dąbrowskiej rv Dcblinie. tel. 8] 88 3(l 289
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§

B

5. Obowiązki Uczestników Projektu

Uczestnicy zoborł,iązani są do:
l. Przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Wypełniania ankiet erł,aluacy,jnych w trakcie uczestnictwa rv Pro"jekcie.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Sporządzania raportów po odbyciu prakt,vk zawodovrych.
U czestniczenia w- procesie przy dzieIania miej sc praktyk zawodowych.
Ręalizow-ania zadań zleconych przez opiekuna praktyk.

Biezącego intbrmolł,ania opiekuna przebywającego z uczniami na praktykach
o wszelkich nieprawidłowosciacir mających wpływ na realizację plo_qlan]u praktyki
zawodowej.
prorł,adzęnia dokumentacli związanej z odbywaniem praktyki zawodowei.

t,iczestniczenia w działaniach upowszeclrniających rezultat"v Projektu rł, ramach
Progranru PO WER.
§

i.
2"

6. Zasady rezygnacji i skreśleń z uczestnictwa w Projekcie

Kazdy z Beneficjentów Ostatecznych poinfbrmorł,any zostanie przed rozpoczęcienl
ząęć prz,vgotowaw-czych do mobilnościo kosztach całkowitl,ch uczestnictw-a
rv Pro.iekcie.

Rez_vgnacja z ldziału w Pro.jekcie mozliwa iest tylko w uzasadnionych przypadkach.
które mogą wynikać zprzyczynnatury zdrowotnej i nie mogą b5rc znane Uczestnikowi

w

momencie tozpoczęcla udziału w Projekcie. popr7cz złożeniePisemnego

oświadczeniao rezygnacji.
Beneficjerlt Projektu Zespół Szkoł Zawodorłych nr 2 im. Marii Dąbrowskie.j w Dęblinie
zasttzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników Projektu w przl'padku:
a) razącego naruszania Statutu Szkoł,v lub ninieiszego Regulaminu"
b) przekroczenia limitu nieobecnosci na zajęciach prz.vgotorł,ując_y-ch do rrrobilnoŚci.
c) skreślenia uczestnika z listy uczniórł, Szkoły.
d) uzasadnionego wniosku nauczyciela prowadzącego zajęcia iub koord,vnatora
Proiektu.
4. Dec;,zje o skreśleniu ugznta z iisty osób zakr.ł,alifikowanych do Proiektrr
,"v przypaclkach. o ktorych mowa \Ą, ust. 3 litera a - d niniejszego paragrafu. przedstarł'ia
się Uczestnikowi Projektu pisemnie wTaz z uzasa,dnieniem. Na miejsce skreŚlonego
ucznia wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
5. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych
m ateriałów dydaktyczn_vch.
6. Jezeli uczestnik podczas trw-ania mobilności rozwiąże umo\Ą,ę lub jeżeli nie będzie
przestrzegŃ przepisów ninie.iszego regulaminu co będzie skutkowało rozr,viązanienr
umowy będzie zobowiązany zwrócić pełną kwotę dofinansowania.
7, W prz.v*padku rozwiązania umow,ł- podczas trwania mobilności pr7,e7, lJczestnika
z powcldu ..siły wyzszej", tj. nieprzewidyrł,alnej, wl,jątkowej sytuac.ii lub w-ydarzerria
będącego poza kontrolą Uczestnika" która nie jest skutkiem.iego błędu lrrb zanieilbania.
Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty doflnansorł'ania odpowiadającej

3.

Projekt: ..t]ulope.jski r.v.vnliar kształcenla zarvodorłego rł ZSZ nr 2 rv Dcblinic'rcal izo\\,atl}, rv ralrrach

Prqektu Ponadnarodowa mobilnośćuczniów i absolwentóry oraz kadr.r- ksztalcenia zaryorlorvego
Progranr Opcracllny- \1'ietlza Edukacja Rozrr,ói 201,1 _ 2020 wsptlłtinallsowall\ z Europejskiegtl l-tInduszu Spolecznego
l1tllller umowv POWEltVtlT-201 7- 1-PL() l -KA l 02-036100
nr 2 irn, Marii Dabrorvskiej u,Dęblinie. te!. 81 68 30 239
Zespól Szkół
'orul,,16ulych
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H

rzecz_vwistemu czasowi trwania okresu mobilności. Wszystkie pozostałe fundusze będą

podlegał1 z\Ą rotou i.

§

7. Postanowienia końcowe

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygarte będą przęz
Beneficjenta,tj. Zespoł Szkół Zawodorychrlt 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.
2. Szczegółowe zasady zachowartia uczniów podczas realizacji mobilnościreguluje:
1.

Regulamin pobytu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Dęblinie na zagranicznych praktykach zawodowych w ramach
Projektu: ,,Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie"

J.

realizowanego w ramach programu PO
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego

WER

(załqcznik nr 1)

ogłoszenia.

.

D'REKT.R

Ze§połu Szkół Zawodowyónr

ll 7,S7. nr 2 lr Dcblinie"
rcalizorvanr rł raIllacl-t
I)rolektu Ponadnarodolva mobilnośćuczniólł, i ahsollventóll oraz kadr1,, ksztalccnia zawotlolvego
l)rogranl OPcracrlnr \\'icdza Edukacjrr Rozlvój 2014- 2l)2tt rt,spółfinansor.iani,z Europejskiego FunduszuŚpolecznego
l]tlnler Llmo\\ \, POWtjRVE 1-20 l 7, i-Pt-O l -KA l 02-036100
Zesptił Szkół Zarvodorr,l,clr nr2 irn. ]\4arii Dąbror.r,skie.j rl Deb|inie. tet.8] 88 30 289
Pro,jekt: ..ELrrope.lski i.r,l-nriar kształcenia zart,odolr,eqo
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Załącznik nr 1do Regulaminu
uczestnictwa w projekcie

,

Regulamin pobytu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Dęblinie na zagranicznych prakĘkach zawodowych w ramach Projektu: ,,Europejski
wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinieoo realizowanego w ramach
programu PO WER, nr umowy: POWERVET-2017-1-PL-KA102-036400

1. Praktyki

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

zagraniczne w ramach Programu PO WER traktowane są jako zajęcia objęte
ramowym programem nauczania Szkoły tw zwtązkuztym uczniowie zobowiązani są
do przestrzegania postanowieńzawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie Praktycznej
Nauki Zawodu oraz ogóInie przyjętych zasad bezpieczenstwa w czasie cńego poby-tu
na praktykach. Naruszenie tych postanowiefti zasad spowoduje wyciągnięcie surowych
konsekwencji wynikających z postanowień Statutu Szkoły.
Uczestnicy praktyk wybierani są na podstawie jasno określonych kryteriów
podawanych do wiadomości wszystkich uczniów Zespoła Szkół Zawodowychnr 2 im.
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.
Uczestnictwo w praktykach zagtulicznych należy traktować jako wyróżnienie i formę
nagrody dla uczniów.
Praktyka zagraniczna tr"wa nie dłuzej niZ 4 tygodnie.
Uczestnicy praktyk zobowiryani są do godnego reprezentowania Szkoły w Łłaju i za
granicą oraz do przestrzegania Regulaminu Pobyu zatowno w czasie odbywania
praktyk w fitmach, jak i w czasię wolnyn odzajęó w dni powszednie orazw weekendy.
Każdy uczen musi posiadaó dowód osobisty lub paszport, legitymację szkolną,

Europejską

Karlę Zdrowia lub inny dokument potwierdzający obowiąkowe

az dzienni czek praktyk.
numerami telefonów kontaktowych rodziców
(prawnych opiekunów) i uczestników praktyk.
W czasie podróży, szczegóInie w czasie postojów, jak i w czasię organizowanych
wycieczek, nie wolno oddalać się od grupy bezzezwolenia opiekuna grupy.
Uczestnicy z chorobą lokomocyjną we własnym zakresi e zakupują dla siebie lekarstwa.
Uczniowie zobowiryani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania
poleceń opiekunów ze strony polskiej, a w czasie odbywania praktyk, również opiekuna
ze strony Instytucji Przyjmującej oraz opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyk.
Uczniowie dostosołvują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu
z opiekunem praktyk ze strony partnera zagranicznego.
Uczniowie prowadządzienniki praktyk, w których zapisują przebieg praktyki.
Wszelkie niedyspozycje fizyczne stanowiące przeszkodę w odbywaniu praktyki na|eży
zgłaszać w miejscu odbywania praktyk w tym samym dniu, za pośrednictwem
opiekunów.
Nieusprawiedliwiona nieobecnośćjednego dnia na praktykach wyklucza możliwosć
zaliczeniapraktyki i uzyskania certyfi katu,,Europass Mobilność".
Dyrektor Szkoły wystawia ocenę końcową z odbyych praktyk na podstawie zapisów
wdzienniczku praktyk, opinii opiekuna praktyk i propozycji oceny opiekuna
pedagogicznego.
ub ezpie czeni e, po

1

is

ę ub ezpie czeni ową or

Opiekun zabięra listę uczestników

z

Pro.jckt; ..Europe,jski rry,nliar kształcenia zau,otlowego rl 7,SZ nr

realizclrvan1 rr raIlacli

]

rv t)eblinie''

Pro.jelitu Ponadnarodorra motlilnośćuczniów iabsohventórv oraz lłirtlr_,l ksztalccnia zallodowego

Progratn (Ąlerac1' jnr \\'icdza Edultacja Rozwó.j ż0l4 ,2tl20 rł sp(lłlinanstlu,all.,, z Europejskiego Funtluszu Spolecznegrr
l1tlller tlmow\. P()WI]RVE]'-20 i 7- l -PL() l -K A i 02-03ó.100
Zcsptił Szkrił Zalrodorvvclr nr2 im, Marii Dabrorvskie.i rł, I)eblinte. re1.81 ćł8 30 189

Fundusze

Europejskie

{

,,.LT,,,;,u'::i,:1"1[i

Wiedza Edukacja Rozwój

15.

E

Przez cały czas pob}tu oraz w podrózy uczniowie dostosorłł-tią się c1o ogóinego
programu. Muszą pr7ssftzegaĆ ciszy nocnej. ustalon,vch por pobudki. rł,i,jazdów.
prograrnów wycieczek.

6, Kazde w,vjście w czasie wolnym musi byc zgłoszone do opiei<una.
l7. \fu'godzinach od22.00 do 5.30 uczestnicy są zclbow,iązani do przebyw,ania rł,e własnych

tr

pokojach.
18. W czasie całego pobytu za granlcą zabrania się kupowania napojow aikoholowl,ch.
w-Ęlm również wina i piwa, palenia papierosów oraz innych produktow tytolriow,ych.
spoźyrł,aniaalkoholu. korzl,stania z jakichkolw,iek sr_rbstanc.ii psychoaktywrr,vch
i uz_vrvek.
19. O lekach uz,vwan,vch przez ucznia. rodzicelpralł,ni opiekunor.vie informuja szkolę
w Oświadczeniu i zapewniają powyzsze leki na cał,v okres pobytrr za granica.
ż0. Każdy łczęń uczesttliczy ił,zajeciach gruporł,ych zorganizorł,anych prze7, opiekunów,.
2l. W czasie całego pobYu" w czasie woln_vm nie wolno samoclzielnie korzvstać z basenow,
pły,rvack i ch, innych zbi orni k ów wodn_vch oraz d skotek.
ż2.Uczęstnicy,-moga uczestniczyć lv imprezach nrasorł,yclr t1,1ko pocl nacizoret-n opiekuna.
23. Uczestnicy sami dbają o porządek i czystośćw pokojach hotelovvych. sarnodzielrrie
ustalają i,ł,nich dJ,zury. Zawszelkie szkody,\ĄI Łyposazeniu hotelu i w czasie podrózy
r,ł, autokarze wyrządzone w- sposób umyślny. złośliwylrrb nieodpor,ł,iedzialny koszty
potlosi uczeń fie_uo rodzice ltrb opiekunorł,ie prawni).
24. W czasie pobytu na praktykach nie ma mozliwości indylł,idualnego wl,iazdu do Polski.
25. W prz,vpadku gdy uczeń w sposób rażący złamję Regulamin w czasie pobl,tr,r za _uranicą
(spozyrł,anie alkoholu. oddalanie się z mieisca pobytu bez r,viedz.v opiekr-rnóił,.
nieprzestrzeganie poleceń opiekunow. kradztęż. itp.). moze być usurrięt1, z praktyk
rł,trybie nat.vchnliastorłrym. Rodziceiprarvni opiekunowie zostaną o t.,'-m por,viadomieni
telefbnicznie i zobowiązani do odbioru ucznia. Koszty zs,viązane z ptzęrwaniern praktyk
(zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodziceiprawni opiekunorł,ie
ucznia.
26. Opiekunowie nie odpowiadają za pieniądze i przednliot1, war-lościtlwe (iaptop,v.
c,vtiow-e apalaty fbtograliczne. telefbny komórkolve itp. ).
27. Uczestnicy obowiązani są do zgłoszenia się na mieiscu zbiórki o goclzinie podane.! na
ostatnim spotkaniu przed wyjazdem i na stronie internetclwej szkoły.
ż8. Podczas pob,vtu na praktykach zagranicznych opiekę nad 36 uczestnikanli pełni
czterech naucz_vcieli oddelegow,ana przez dyrektora ZSZ nr 2 w Dęblinie.
ż9.Przed i,lyjazdem obowiązkowo nalez,v zgłosić prakt,vki zagranlc7,ne do Kuratorium
Oślviaty-lv I-trblinie oraz do organu prowadzącego - Starostrł,o Porł,iatorł,e w Rykach"
30. tJczestnicy praktyk zobowiazują się do rvypełnienia ankiet ervaluac.r"jn5,ch oraz raportu
końcorł,ego po ukończeniu praktyk, a takze do 1ł,ykonania prac niezbęclnycli do
upowszechniania rezultatów Projektu (prezentacje rnultimeciialne. fbtoreportaże).
31. Wszelkie koszt,v praktyk pokrywatle są z tundusz_v LJnii Europe.jskiej w ramach
Programu PO WER.
_v

Oświadczaln, że akceptuję warunki niniejszego Regulaminu.
Podpis

uczestnika.
(
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Podpis rodziców
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