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REGULAMIN   

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  w Kursie 

„Przewodnik po Przemyślu i okolicy” 

 

 
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i proces rekrutacji uczestników kursu „Przewodnik 

po Przemyślu i okolicy”   realizowanego w ramach Projektu „Edukacja ekspedycyjna dostępna dla 

wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

§ 1 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

1. Projekt – projekt „Edukacja ekspedycyjna dostępna dla wszystkich” 

2. Kurs – kurs  „Przewodnik po Przemyślu i okolicy” 

3. Realizator Projektu/Kursu Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” 

4. Uczestnik kursu  – osoba zakwalifikowane do udziału w kursie 

5. Kierownik Kursu  – Przewodnik Marcin Stecura 

 

§ 2 

Cel Projektu 

1. Celem realizacji Projektu jest przygotowanie kompetentnych przewodników, bardzo dobrze znających 

specyfikę osób z różnymi barierami i ograniczeniami, oraz stworzenie programów zwiedzania i 

doświadczania Przemyśla i okolic  dla grup, w szczególności uwzględniając potrzeby osób:  

 z niepełnosprawnością ruchową  

 niewidomych i słabowidzących  

 głuchych i słabosłyszących  

 z niepełnosprawnością intelektualną  

 z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi  

 z trudnościami komunikacyjnymi. 

 osób starszych z ograniczoną percepcją i mobilnością 

2 Projekt  jest realizowany w okresie od 1.10.2019 r do 30.06.2021 roku 

3 Celem Kursu jest nabycie kompetencji  osób znających specyfikę barier wynikających z 

niepełnosprawności niezbędnych do pełnienia roli Przewodnika po Przemyślu i okolicy . 
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§ 3 

Grupa docelowa 

1. Uczestnikiem Kursu, może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie 

oraz: 

a. dobrze znająca specyficzne potrzeby osób z wybranej grupy  (minimum  3 lata doświadczenia):  

 z niepełnosprawnością ruchową  

 niewidomych i słabowidzących  

 głuchych i słabosłyszących  (konieczna znajomość języka migowego) 

 z niepełnosprawnością intelektualną  

 z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi  

 z trudnościami komunikacyjnymi.  

 osób starszych z ograniczoną percepcją i mobilnością 

lub  

b. perfekcyjnie znają język obcy w szczególności ukraiński, rosyjski,  niemiecki, francuski, węgierski.  
2. W projekcie zapewnione jest minimum jedno miejsce dla znawcy każdej z  wymienionych grup osób 

ze specyficznymi potrzebami. 

 

§ 4 

Warunki udziału w Projekcie 

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które dobrowolnie złożą poprawnie 

wypełniony Formularz rekrutacyjny i zaakceptują warunki niniejszego Regulaminu  

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 5 

Zakres wsparcia 

1. Zakres wsparcia w ramach  Projektu  : 

1. Udział w Kursie „Przewodnik po Przemyślu i okolicy”  realizowanym we współpracy  z Muzeum 

Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz PWSW w Przemyślu: 

- 80 godzin wykładów  

- 8o godzin zajęć  w obiektach, atrakcjach turystycznych,  w Przemyślu i powiecie przemyskim 

- 40 godzin pracy samodzielnej w kontakcie z gestorami atrakcji usług oraz we współpracy z 

ekspertami.  

2. materiały szkoleniowe, bilety wstępu do obiektów 

2.  Kurs realizowany w trybie stacjonarnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wymagane prawem środki 

ochrony twarzy uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. 
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§ 6 

Przebieg  rekrutacji  

1. Zgłoszenia dna Kurs  można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie formularza  

rekrutacyjnego: 

a.  w  Centrum Informacji Turystycznej ul Grodzka 1  

w dni robocze    w godzinach  9.00-17.00,w sobotę  10.00- 14.00 

b. przesłanie skanu podpisanego Formularza rekrutacyjnego na adres: 

fundacja@perlagalicji.pl 

2. Rekrutacja będzie prowadzona do 3 marca 2021 roku  

W przypadku nie zapełnienia wszystkich dostępnych miejsc, termin zakończenia rekrutacji może ulec 

wydłużeniu do wyczerpania wolnych miejsc w Projekcie. 

3. Regulamin i Formularz rekrutacyjny będą  dostępne w Centrum Informacji Turystycznej  ul 

Grodzka 1 oraz na stronie www.perlagalicji.pl 

4. Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest podpisanie Umowy  udziału w Projekcie. 

5. O zakwalifikowaniu uczestnika  na Kurs decyduje Prezes Fundacji  w oparciu o niniejszy 

Regulamin. 

 

§ 7 

 

Podpisanie Umowy  uczestnictwa  w projekcie 

1. Warunkiem przystąpienia  do Kursu  jest podpisanie umowy  udziału Projekcie. 

2 Nie podpisanie Umowy  skutkuje skreśleniem z listy uczestników 

 

§ 9 

Obowiązki uczestnika projektu  

 

1. Uczestnik kursu ma obowiązek zaliczenia 100 % zajęć. Każda nieobecność musi zostać 

usprawiedliwiona i zaliczona w sposób ustalony indywidualnie z Kierownikiem Kursu.  

2. Potwierdzanie obecności na zajęciach w dzienniku Kursu. 

3. Przygotowania na zakończenie kursu  trzech programów pobytu dla wybranej grupy osób ze 

specjalnymi potrzebami, zgodnie z deklarowanym doświadczeniem,  

4. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego  

5. Uczestnik kursu zobowiązuje się  po zakończeniu kursu to przetestowania przygotowanego 

programu na  minimum  6 odbiorcach (indywidualnie lub w grupach) 
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§ 10 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji uczestnika jeśli stan realizacji kursu na to pozwala, realizator ma prawo 

zaproszenia do Projektu uczestnika z listy rezerwowej, lub w przypadku braku osób na liście 

rezerwowej wznowienia rekrutacji do wyczerpania wolnych miejsc 

2. Uczestnik rezygnujący z udziału w kursie w trakcie jego realizacji zwraca koszt udziału w kursie 

do  wysokości 3000zł. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Harmonogram   realizacji zajęć będzie  przedstawiany uczestnikom na każdy miesiąc, z możliwością 

modyfikacji w zależności od czynników zewnętrznych  i aktualnych wymagań prawnych. 

2. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu, o czym uczestnicy zostaną 

niezwłocznie poinformowani  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy prawa 

krajowego  

4. Załączniki do Regulaminu: 

 Formularz Zgłoszeniowy  na Kurs „ Przewodnik po Przemyślu i okolicy” 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

 

 


