
 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE  

w ramach projektu „PAKT.com.org” 
 
 
 § 1 Informacje ogólne  

1. W ramach projektu możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Dotyczy to tylko osób 

zamieszkujących poza miejscem przeprowadzania szkolenia. 

2. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia można otrzymać na podstawie wykorzystanych biletów lub 

na podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel.  

3. Koszty dojazdu na zajęcia są zwracane tylko do wysokości kwoty biletów 2 klasy na danej 

trasie. 

4. Organizator: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, zapewnia zwrot kosztów w 

wysokości nie większej niż 50 zł na osobę.  

 

§ 2 Procedura wypłaty środków 

1. Uczestnik szkolenia rozlicza się z Organizatorem z poniesionych kosztów dojazdu najpóźniej 

do 14 dni roboczych od ostatniego dnia szkolenia, którego zwrot dotyczy. Niedopilnowanie 

tego terminu tożsame jest z rezygnacją z wypłaty środków.  

2. Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie wraz z oświadczeniem 

stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu należy dostarczyć osobiście lub przesyłać 

pocztą na adres: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice. 

3. W rozliczeniu, o którym mowa w pkt. a i b oświadczenia, niezbędne jest załączenie: 

oświadczenia o wysokości ceny biletu na danej trasie (lub wydruku ze strony internetowej 

przewoźnika), w przypadku użyczenia samochodu – umowa użyczenia. 

4. W rozliczeniu, o którym mowa w pkt. c i d oświadczenia, niezbędne jest załączenie: 

oświadczenia i wszystkich wykorzystanych biletów. 

5. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji zespół projektu zatwierdza wypłatę 

środków. 

6. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się poprzez przelew środków na konto uczestnika 

w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia rozliczenia.  

7. Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada 

środków finansowych na koncie projektowym (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie 

niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków od instytucji nadrzędnej) lub  

w przypadku wyczerpania środków na ten cel. 

 


